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BRITANIJOS-MEKSIKOS DIPLOMATINIAI 
RYŠIAI NUTRAUKTI DĖL ALIEJAUS 

KOMPANIJŲ TURTO MEKSIKOJ 
EKSPROPRIACIJOS

Lietuvos Naujienos
Iš PASVALIO PADANGĖS

Jungtinėms Valstijoms tur būt teks Britą 
niją ir Meksiką taikyti

VAGILIŠKIS, Pasvalio valsč. 
— Balandžio mėn. 3 d. pas vie
ną šio kaimo gyventoją iš miš
ko atėjo du vilkai ir nuo kie
mo pagrobė šunį. Kadangi šei-

mininkai laiku 
jo rėkti, vilkai 
bėgo.

Prieš keletą

pamate, pradė- 
šunį palikę pa-

vilkų

pilie- 
pirkę

MEKSIKOS MIESTAS, Mek
sika, geg. 15. — Pereito šešta
dienio vakare Didžioji Britank 
ja įsakė savo pasiuntiniui Mek
sikoje, Owen St Clair O’Malley, 
apleisti Meksiką ir grįžti na
mo į Angliją. Didžioji Brita
nija atšaukė savo pasiuntinį 
dvidešimt keturioms valandoms 
praslinkus po to, kai Lazaro 
Cardenas, Meksikos preziden
tas, nutraukė diplomatinius 
santykius sū Britanija ir pa
liepė Meksikos pasiuntiniui Bri
tanijai vykti į Meksiką.

Meksikos-Britanijos diploma
tiniai santykiai tapo nutrauk
ti ryšium su ekspropriacija 
svetimšalių aliejaus kompanijų 
turto Meksikoje.

Britanijos legali j ai Meksikos 
mieste prižiūrėti pasiliks vice
konsulas ir Veikiantysis gene- 
ralis konsule.s James Daltoh

Murray. Meksikos vyriausybe 
pastatė prie Britanijos pasiun
tinybės stiprią policijos sargy
bą, kad neįvyktų kokių nors 
smurto žygių atkreiptų prieš 
britus, nes meksikiečių tarpe 
aiškiai matosi nepalanki bri- 
tams\ nuotaika.

Iki šiol betgi jokių smurto 
žygių nepasirodė. Ir pats at
šaukiamas Britanijos pasiunti
nys išleido pareiškimą, kad jis 
negavęs nusiskundimų eksce
sais prieš Britanijos piliečius 
Meksikoje.

Britanijos pasiuntinys apleis 
Meksiką į dvi-tris dienas.

Ryšium su Meksikos-Brita- 
nijos krizių nužiūrima, kad 
Meksikos vyriausybė prašys 
Jungtinių Vilstijų tarpininka
vimo. Washingtone užsienio 
reikalų sekretorius Cordell Hull 
atsisakė daryti bet kokius ko
mentarus.

[ACME-NAUJIENŲ Foto]
CHICAGO — SUTIKTUVĖS EUROPOS ČEMPIONU BOKSININKŲ, KURIE KITĄ TREČIADIE
NĮ PERSIIMS SU “GOLDEN GLOVE” ČEMPIONAIS.

BYLA WAGNERI0 AKTO STIPRUMUI!
IŠTIRTI

Ickes nedavė Hitle 
riui heliumo

veteranas Vokietijos 
komanduotojas, as- 

atsišaukė į vidaus 
sekretorių, Harold

VVASHINGTON, D. C., geg.
15. — šeštadienį Dr. Hugo 
Eckener, 
dirižablių 
meniškai 
reikalų
Ickesą, prašymu duoti heliumo 
dirižabliams — faktinai Hitle
rio vyriausybei. Ickes atsisekė 
prašymą išpildyti.

dienų šios apy
linkės miške buvo rasta 
sudraskyta stirnaitė.

— Kantariškių km. du 
čiai vįeną ketvirtadienį
karvę užsuko į restoraną su
gerti “magaryčių”, bet kai po 
dviejų valandų išėjo, vienam 
buvo dingusi piniginė su pini
gais, o kitam pintinė su silkė
mis. Tai graži pamoka girtuok
liams !

— Šios apylinkės ūkininkai 
nupirkę liepaičių ir eglaičių ža
da papuošti savo sodybas me
deliais, nes retai kur matyti 
pvie sodybų pasodintų mede
lių.

ALUNTA, ALUNTA!..

General Motors ir Mussolini grūmoja 
unija veda derybas Jungt. Valstijoms

GENOA, Italija, geg. 15. —DETROIT, Mich., geg. 15.—
Automobilių darbininkų unijos Kalbėdamas šiame mieste pe- 
atstovai planavo atnaujinti de-’reitą šeštadienį Italijos dikta- 
rybas su General Motors kor- torius Mussolini pasmerkė J. 
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poracija pirmadienį. Korpora-j Valstijas todėl, kad jos atsi- 
Etiopiją ita- 

pasmerkė: jis 
Valstijoms.

“Jeigu demokratijos nori dok- 
j trinos karo”, pareiškė Musso- 
jlini, “tai totalitarinės valstybės 
sudarys vieną bloką ir maršuos 
iki karčiausio galo.

“Musų siekiai yra aiškus”, 
kalbėjo Italijos diktatorius. 
“Mes norime taikos. Nacių Vo
kietija taipgi nori taikos. Bet 
ši taika turi būti ginkluota tai
ka. Mes turime būti prisiruo- 
šę šiai taikai, ypač kai sako: 
ma kalbos panašios ateinan
čioms iš i napus vandenyno.”

Suminėdamas “kalbas iš ana
pus vandenyno” Mussolini tu
rėjo omenėje Jungt. Valstijų 
karo sekretoriaus Woodringo 
pareiškimą, kad demokratijos 
gali būti priverstos stoti ka- 
ran, jeigu diktatūrų politika 
pasiliks tokia pat, kokia bu
vo iki šiol.

cijai daroma kaltinimhs, kad ji sako pripažinti 
palaiko darbe neunijistus, kuo- lams. Ir ne tik 
met unijos nariai yra paleid- grūmojo Jungt. 
žiami iš darbo. Unijistai sako, 
kad korporacija paleidžia de
presijos laiku iš svarbiųjų vie
tų darbininkus unijos narius, 
o į tas vietas padeda forma- 
miS| ir ofisų darbininkus. Del 
to ir ginčas eina tarp* unijos 
ir korporacijos.

Atmušė penkias su 
kilėlių atakas

HENDAYE, Francuzija, geg. 
15. — EI Phobo, Allepuz, For- 
tanete ir La Iglesuela linijoj 
sukilėliai padarė penkias smar
kias atakas šeštadienį, tačiau 
visas jas respublikos gynėjai 
atmušė.

Sekmadienio pranešimuose 
sukilėliai skelbė, kad jie paėmė 
kalną San Cristoban, kuris yra 
skaitomas strateginiai svarbus 
jų veržimuisi Valencia ir Cas- 
tellon de la Plana linkui.

Sukilėliai sako, kad nuo ci
vilio karo pradžios Ispanijoj 
jie paėmė nelaisvėn per 90,000 
lojalistų.

Lenkai pasiekė Mek
sikos Miestą

MEKSIKOS MIESTAS, Mek
sika, geg. 15. — Penki lehkai 
lakūnai šeštadienį nusileido 
Meksikos Mieste. Sekmadienio 
rytą jie ruošėsi tolesnei kelio
nei — į pietų Ameriką.

, • Chicagai ir 
ralio oro biuras *—
našauja:

Bendrai giedra; vėsu; saulė 
teka 5:29, leidžiasi 8:03 va- 
landą. - :j. .

Belgijos kabinetas 
suorganizuotas

Ja At

LONDON, Ky., geg. 15. — yra kaltinami tuo, kad jie są- 
Pirmadienį/ geg. 16 d., čia pra-' mokslavo neleisti anglies ka- 
sidės negrinejimas bylos, kuri t sykių .. darbininkams įstoti - į 
parodys, k&ip tėismhi interpre-' uniją, 
tuoja Wagnerio darbo santy-! 
kių aktą.

Vyriausybės atstovai — pro
kuratūra — yra patraukę at
sakomybėn 22 anglies korpora
cijas, 24 anglies kasyklų vir
šininkus ir 23 buvusius ir da
bar esančius Harland kr.untė- 
je valdininkus, kurių pareiga 
yra tvarką palaikyti.

Visi patrauktieji atsakomy
bėn asmenys ir korporacijos vadovaujama komisija.

BRUSSELS, Belgija, geg. 15. 
• Naują Belgijos ministerių 

Paulkabinetą suorganizavo 
Henry Spaak, socirlistas.

Japonai perkirto 
Lunghai gele

žinkeli

Vokiečiai paneigė
Jungtinių Valstijų 

protestą

SHANGHAI, Kinija, geg. 15.
- Sekmadienį japonai prane- 

grąsino-ir persekiojo,gg. kad jų kariuomenė perkir-
d: rbininkus, kurie priklausė 
United • Mine Workers unijai. 
Gi Wagnėrio . aktas pripažįsta 
darbininkarti&jteisę nevaržomai 
organizuotis. >•

Byla, mi.noma, tęsisapie mė
nesį laiko. Kaltinamųjų ir pro-

to dviejose vietose >800 mylių 
ilgio Lunghai geležinkelį. Vė
lesni japonų pranešimi i tą pa
čią dieną skelbė daugiau lai
mėjimų.

Tačiau' kinai sekmadienį ne
pripažino tų sensacinių japonų

kuraturos nužiūrėta: . pašaukti k imėjimų. Kinai tvirtino, kad
po 200 liudininkų. Prokuratūra jie atlaiko savo pozicijas. Jie 
labiausia remiasi daviniais, ku-’taipgi sakėsi nustūmė japonus 
riuos paskelbė senato civilių 
teisių senatoriaus La Follette

Meksika nenori 
traukti ryšių su 

sieninis

nu- Senatorius La Fol 
už lette — prezidento 

svečias
Mek-MEKSIKOS MIESTAS, 

sika, geg. 15. — Prezidentas 
Lazaro Cardenas šeštadienį pa
reiškė, jogei Meksika nemano 
uždarytis savo durų svetimų 
šalių kapitalui. Kaip tik prie
šingai, pareiškė jis: Meksikos 
durys yra plačiai atviros nau
jam svetimų -šalių kapitalui 
produkcijos tiksle is — jeigu 
tokio kapitalo tikslas nėra per
daug šalies 
doti.

darbininkus išnau-

akcentuoja, kid
supranta, jogei

Cardenas 
meksikiečiai 
daugelį produktų yra praktiš
kiau importuoti iš svetur mai
nus ant Meksikos žaliavos, ir 
draugiškų ryšių palaikymą su
Jungt. Valstijoms skaito labai 
svarbiu dalyku.

Paskelbė Pure Oil
Co. streiką

geg.
Wis-

WASHINGTON, D. C., 
15. — Prieš porą savaičių 
consin gubernatorius Philip La 
Follette įsteigė Amerikos Pro
gresyvių Partiją. Jo žygi pil
nai parėmė senatorius Robert 
La Follette. Ir nors paskuti
niuoju laiku La Follette bro
liai keliais atvejais kritikavo 
prez. Roosevelto politiką, ta
čiau pereitą šeštadienį prezi
dentas pakvietė senatorių La 
Follette savaitės galo atosto
goms — pasivažinėti upe Po-, 
tomac prezidento jachtoje. La 
Follette atvyko į jachtą prisi
segęs Nacionalios Progresyvios 
Partijos ženklą prie švarko at
lapo.

------------------------------------------------

Čekai duoda didelių 
koncesijų naciams
PRAHA, Čekoslovakija,' geg.

15. Čekoslovakijos ministe
rių kabinetas pereitą šeštadie-

atgal pietų vakaruose nuo Su- 
chow.

Japonų pranešimais, ketu
rioms dešimtims kinų divizijų 
nukirsta pasitraukimas, kai ja
ponai perkirto geležinkelį arti 
Sinanchen, 67 mylių atstumo- 
je nuo Suchow, kurio link ja
ponai briatijasi.

Nudžiugę, kai kurie japonų 
karininkai pranašavo, kad 
nų atspara į porą savaičių 
sai susmuks.

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
15. — Jungt. • Valstijos prieš 
tūlą laiką įteikė protestą Vp- 
kietijai dėl to, kad ji pareika
lavo surašinėjimo Amerikos Žy
dų turto esrmo Vokietijoje. 
Hitlerio vyriausybė protestą 
paneigė kaipo nepateisinamą.

_________________________ X________

Dar devyni nasmerk- 
ti mirti Rusijoj

MASKVA^ Sovietų Rtisija, 
geg. 15. — Novosibirsko laik- 

šeštadienį pranešė, kad 
asmenys tapo pasmerkti 
Jie buvo kaltinami su- 
eksploziją kasykloj Si-

Jau žolelė sužaliavo, 
bus pavasarėlis, ...

Giedame ir. mes laukdami 
Velykų. Bet laike gavėnios, 
špokui linksmai giedant, butų 
pravartu pašnekėti ir apie 
Aluntos nuotaiką, iškentus žie
mą”* ir d. bar vieversėliui be- 
gjedapt s. y .

Jeigu saulė juokiasi, špokas 
linksmai švilpia, tai - žmogelis, 
rodos, tuojau ir užmiršti tik 
prašliaužusią žiemą. Ir ne tik 
žmogus, bet ir tie 
juto pi.vasarį. Per 
atkakliai zuję apie 
kluoną, atšilus orui
liečiui uodegėlę, tarsi atsidė
kodami, ir nustriksėjo papie
viais.

Nesvarbu, kad zujo, bet kad 
bezuidami obelaitės ir vyšnias 
puikiai apkramtė. Apgraužė 
medelius ne tik eilinių piliečių, 
bet nuskuto juos ir Aluntos 
Jaunųjų ūkininkų ratelio ben
dram, pavyzdingam medelyne, 
kur per žiemą šitie nevidonai 
uliavojo. O to uliavojimo re
zultatai aiškus: 
iš tolo šviečia.

Jeigu šiemet 
ėdė, tai kitąmet
ratelninkr.i odą paduoti ilgaau
siams.

Iki rudens manome surasti 
vietą prieglaudai pastatyti, nes 
treji metai ieškom ir niekaip 
nerandam.

Nu verte m 
mi nėm, kad 
bet nuvertus
tinkama. Todėl dabar vėl su
kame galvas, kur surasti Alun
toje tokią vietą elgetynui pa
statyti. T; i vot, tokia tvarka 
ir stumiamės per gyvenimą, 
laukdami Velykų ir minkyda
mi purvą. Kai pradžius pur
vas, pašnekėsime daugiau.

kiškiai pa- 
visą žemų 
tvartus ir 
parode pi-

ki- 
vi-

Paaiškins per radiją 
Darbo Tarybos 

veiklą
geg.WASHINGTON, D. C., 

15. — Nacionalios Darbo __
tykių Tarybos pirmininkas J. 
Warren Maddėn ateinantį tre
čiadienį pasakys svrrbią kalbą 
apie Tarybos veiklą. Kalba bus 
transliuojama per radiją nuo 
6:45 iki 7 vakndos vakaro 
Golumbia Broadcasting tinklu.

United States Circuit Court 
of Appeals praėjusį penktadie
nį neleido Darbo Santykių Ta
rybai atidaryti iš naujo bylą 
prieš, Republic Steel Corpora
tion. Taryba apeliavo sprendi
mą į Vyriausią teismą.

nų KauineiaB pereitą sestauie- „ _ • a. 1
nį užgyrė naujus statutus, ku- bUKllCllžU H t tikti VOTOLEDO, Ohio, geg. 15. — 

šeštadieni sustreikavo 200 Pure tautiįes maž„mas 8a_
Oil Co. darbininkų. Streikienai , . jų tarpe ir vokiečius, 
priklauso CIO unijai — Inter- 
nation'ri Oil Workers Union. |

britų laivus
nation^l Oil Workers Union. | Statutai susideda iš 80 pa- HENDAYE, Francuzija, geg. 

Streikas paskelbta todėl, kad ragrrfų. Jie suteikia plačių sa~ 15. — Ispanijos sukilėlių lėk- 
kompanija .pavarė iš darbo 83 vivaldybės teisių vokiečių ap- tuvų bombos padarė žalos vię- 
darbininkus, nepaisydama jų gyventoms apielinkems ir pro- nam britų laivui, o kitą pa- 
senatvės teisių, ir kad nesu- porcionalią atstovybę vokie- skandino Valencijos prieplr.u- 
tinka atnaujinti sutartį su uni- čiams Čekoslovakijos valdžio- ko j e. Vieno laivo kapitonas ir 

to—buvo /suleisti.
-ir.

ii- ff ■'

7e.

raštis 
dar 9 
mirti, 
ruošę
bire, keršydami sovietų vyriau
sybei už paskutinį didįjį “troc- 
kininkų” teismą.

Tautų Sąjungos ta
rybos sesija užsidarė

GENEVA, Šveicarija, geg. 
15. — 101-moji Tautų Sąjun
gos tarybos sesija pasibaigė 
šeštadienį. Nužiūrima, jogei 
tapo sudarytas stiprus Brita
nijos, Sovietų Rusijos ir Fran- 
euzijos blokas Kinijai pi remti 
jos kare su japonais. Priim
ta taipgi rezoliucija raginanti 
Sąjungai priklaus!.nčias valsty
bes remti Kiniją.

medeliūkščiai

medelyną su- 
gali ir patys

žydelio gryčią, 
bus puiki vieta, 
pasirodė, kad ne-

LONDONAS, Anglija

Senmergės reika
lauja pensijų;

geg.
15. — Pereitą šeštadienį čia
buvo surengta senmergių de
monstracija. Dalyvavo joje per 
10,006 panų* Demonstruoto jos 
priėmė rezoliuciją, kuri reika
lauja merginoms valstybės pen
sijų, kri jos sulaukia 55 metų 
amžiaus.

Šeši aviatoriai 
areštuoti .

NEW YORK, N. Y., geg. 15. 
— U. Š. District Attorney John 
K. Carroll šeštadienį paskelbė,! 
kad Šeši Jungt. Valstijų lais- 
niuoti aviatoriai yra rreštnoti, 
nes jie gabenę į Meksiką lėk-* 
tuvųs skirtus Ispanijos loja- 
listams. ' ’

Dabar
NAUJIENŲ RASTINE bus 

atidaryta kasdien nuo
8 vaL ryto iki 8 vąL vakaro

ŠEŠTADIENIAIS 
tiktai iki 6 vat vakaro ir

SEKMADIENIAIS 
nuo 9 ryto iki 1 v. popiet

“NAUJIENŲ*’ Adm.

toEfli
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Iš Pietų Amerikos
UUHIMtHMI

(Musų specialaus korespondento Pietų Amerikoje)

(Tęsinys)

Remia Ispanijos respu
blikonus

Vasario 6 d. š. m. Ispanijos 
piliečiai gyvenanti Vilią dėl 

Cerro buvo suruošę pikniką pa
rėmimui kovojančių su fašizmų 
Ispanijos respublikonų. Pikni
kas nepaprastai pavyko, nes 
buvo keli tūkstančiai žmonių. 
Tas parodo, kad demokratijos 
gynėjri turi žmonėse pasiseki
mą visuose kampeliuose.

Boikotavo, bet . . .
Kai ULKD-jos ruoštą

rio 6 d. popietį boikotavo ko
munistai savo Liaudies Teat-* 
ru, suruošdami tą pačią die
ną gegužinę, kad pakenkus kul- 
turiečiams, tai kulturiečių pa- - 
rengimas nė kiek nenukentė
jo nuo to “bendra frontininkų” 
boikoto. Publikos buvo tiek, 
kiek niekas nesitikėjo. Tai ve 
kaip vertinga pragaištingus

vasa-

INSURANCE
(APDRAUDA)

O Pilną apdraudą auto
mobiliams

• Apdraudą namų nuo 
ugnies

• Apdraudą rakandų

• Apdraudą.nuo vagir

• Apdraudą langų

• Apdraudą gyvasties
gausite

t

raštinėje 
per A. Rypkevičių

1739 S. Halsted St
Raštinė atdara kas vaka
ras iki ^8 vai. Sekmadie
niais nuo 9 ryto iki 1 vai. 

po pietų.

NAUJA KLEJONKA
Į 30 MINUČIŲ!

Jūsų senoji klejonkė galima- atstatyti 
pirmykšti spalvos blizgesį su

I

5

boikotus pažangioji lietuvių 
darbininkų publikai

Komunistų gegužinėje tebu
vo vos apie 15 žmonių, kai tuo 
tarpu su socialistais solidari
zuojančių kulturiečių parengi
me buvo virš 400 žm.
Urugvajaus lietuvių darbi

ninkų gyvenimas dirbant 
gyvulių skerdyklose C i

“Naujoji Banga“ rašo:
—Cerros darbininkai, kurie 

daugumoje dirba čia esančiose 
skerdyklose buvo nudžiugę, kad 
vasaros metų darbų 
se padaugės, tačiau 
Dabar dirba tik tie, 
nuolatinius darbus
se, o kiti, priversti ieškotis dar-, 
bų kitur.

Tiesa, kai kurie darbininkai 
dirba prie valdžios darbų, čia, 
žinoma, darbas kasdieninis ir 
geriau, apmokamas, bet kiek il
gai to dar darbo bus nesun
ku spėti... iki balsavimų.

Prie šių darbų dirba “N, 
Bangos” skaitytojas, drg. J. 
Kaminskas ir kiti -lietuviai.

skerdyklom 
apsivylė, 

kurie turi 
skerdyklo-

Visuotinas Naujosios Ban
gos Teatro susirinkimas
Tenka džiaugti*, kad Naujo

sios Bangos Teatras musų rim
toje visuomenėje susilaukia vis 
daugiau pritarimo, ką aiškiai 
parodo įvykęs vasario 27 d. š. 
m. visuotinas narių susirinki
mas. Drg. J. Lazdauskui atida
rius susirinkimą ir pasveikinus 
k ikraščio “Naujosios Bangos“ 
redakcijos vardu susirinkimo 
dalyvius, naujais nariais Nau
josios Bangojg Teatran įstojo: 
Jadvyga Globienė, J. Valiulienė, 
pianistė Onytė .Mockutė, Pet- 
r; s Draugelis^ Ancįęįus Kąirys, 
Juozas Valatka, /R^kas Įjidęjkįs 
ir Juozas Babilius. 4 i-?

Statuto projekto skaitymas
Perskaičius Naujosios Ban-, 

gos Teatro statuto projektą, ku
rį paruošė laikinoji Teatro Di-> 
rekcija, išrinkta steigiamąjame 
sųsiripkime sausio 26 d, š.. m. 
iš P. Krigęrienės, O. Lazdaus-

LINOLEUM LACQŲER
DŽIŪSTA SU PASTOVIU ŽIBANČIU PAVIRSIU.

PARSIDUODA TIKTAI PERMATOMUOSE GLOBS DŽIARUO3E

Dirbam LANGAM UŽDANGAS (Venetian BHnds)
SAULES UŽD ANGA$t DRAPEH ES 

ir AU&TRIAN UŽDANGAS
DAROM ANT UŽSAKYMO

WINDOW SHADES
Valome ir Taisome Uždangas už Mažas kai
nas. Pašaukite musų atstovą, kuris maloniai 
Jums parodys musų pavyzdžius.

Tel. Cicero 674

4^30

Jos. šuster ir Sūnūs, 
savininkai

VICTOR WINDOW SHAŪE CO.,
5906 W. CERMAK RD. (22nd St. CICERO, ILL,

Atdara Vakarais

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI IR PATARĖJAI
ALBERT V

•—A I K0PLYČI0S VISOSE O Y Al CHICAGOS DALYSE. 
AMBULANCE DIENA ir NAKTĮ

■ Tel. Virginia 0883
4704 SOUTH WESTERN AVENUE, CHICAGO

■*

kįęnės, E, Deržįnskio ir J. La.z- 
daųstko šio susirinkimo buvo 
priimtas sų mažomis pataiso
mis. 'Svarbiausia pataisa buvo 
tr, kad Teatro nariai moterys 
ir mažamečiai iki 18. metų nuo 
nario mokesčio turi būti atleis
ti.
Teatro direkcijos rinkimas

Laikinajai Teatro Direkcijai1 
nesutikus pasilikti savo parei
gose dėl sąstato nepilnųmo, šis 
susirinkimas ąkgtu visuotinų 
balsavimu išrinko 1958 me
tams naujją Naujosios Bangos 
Teatro Direkciją, į kurią įėL 
na šie draugai ir drauges: J. 
Lazdauskas — direktorius, J. 
Globys—vice direktorius, Ę, 
Deržjnskas—sekretorius, J. Ba
bilius, yice sekretorius, V. Va- 
liulis-4iždininkąs, Oi Lązdaus- 

beikienė—iždininko sekretorė 
pavącfotęjas.

Revizijos komisijos 
rinkimas

Kadangi revizijos komisija 
yra vienas iš svarbesnių vykdo
mųjų organizacijos organų; da
bojančių kad organizacija nebū
tų skriaudžiama medžiaginiai, 
tai į Naujosios Bangos Teatro 
revizijos komisiją tapo išrink
ta griežti draugai: P. Drauge
lis, P. Krigeris ir R. Lideikis, 
o Revizijos Kom. nariais—Ą. 
Kairys ir J. Valaika.

Veikalo parinkimas ir va* 
karo ruošimas

Naujai išrinktiems Teatro or
ganams padėkojus susirinkimui 
už pasitikėjimą išrinkti to
kioms svarbiom pareigoms at
likti lietuvių kultūros kėlime 
musų kolonijoje, naujasai Nau
josios Bangos Teatro vice di
rektorius, perskaitė susirinki
mui savo pradėtą rašyti iš Lie
tuvos sodžiaus gyvenimo scenos 
veikalą “Meiles Tragediją.“

Susirinkimui vienbalsiai už- 
gyrus šio veikalo rtiįntį ir idė
ją, drg. P. Krigeriįk pasiųlė 
vaidinti jį dar prieš rinkimus, 
■todėl buvo prašyta užbaigti jį 
rašyti kuo greičiausią, ką drg. 
J. Globys pasižadėjo padaryti.

Nutarus, kad šalia “Meiles 
Tragedijos“ butų dar suvai
dinta komedijėlč “Etcum spiri- 
tutom po lova“ ir duota piano 
studentes Onytės Mockutės 
koncertinhj dalykėlių—vakavo 
datą nustatys, galutiną progra
mą paskelbs ir kitus reikalus 
atliks Teatro Direkcija.

Vienybė—galybė!
Naujosios Bangos Teatrui, 

kaipo tik ką susitvėrusiai orga
nizacijai, neturint ižde reika
lingos pinigų sumos saliono iš
nuomavimui šiam
Teatro Direkcija prašė narių 
suteikti paskolą, kurią sutiko 
duoti šie draugai: J. Globys— 
25 p., A. Kairys—20 p., P. Kri
geris—15 p., P. Draugelis—10< 
p., V. Valiulis—10 p., J. Babi
lius—10 p., ir J. Lazdauskas 10 
p. Visi 100 pezų. '

Dar vienas gražus 
pavyzdys

Kaipo pavyzdį tenka suminė 
ti ir tai, kr d dauguma drąugų> 
užsimokėjo įstojamąjį nario 
mokestį, kuris einant statutu 
nustatytas 20 ęt., o -mėnesinis 
—10 et.

Užsimokėjo šie draugai: J. 
Valaika (įstojamąjį ir už 3 
mėn. į priekį), A. Kairys, J. 
Babilius, P. Krigeris, P. Drau
gelis, E. Deržinskas, J. Globys, 
J. lazdauskas.

Drg. J. Valaika, kuris užsi
mokėjo nario mokestį už tris 
mėnesius į priekį einant Nau
josios Bangos Teatro statuto 
8 paregrafu, skaitomas labai 
pavyzdingu šio darbininkų te
atro veikėju ir statomas pavyz
džiu kitiems.

NAUJIENOS, Chicago, UI

Kas išrinktas atstovu į 
’' bendrą frontą

Drg. R. Krigeris išreiškė pa
geidavimą* kad Naujosios Ban
gos Teatras pataikytų kuo ar
timiausią kontaktą su Urųgv. 
Lietuv. KuRuręs Dr-ja ir jos 
scenos pionieriais, o drg. R. Li
deikis pasiūlė išrinkti atstovą 
į Bendrą Frontą Tam susirin
kimas pritarė, ir atstovu nuo 
Naujosios Bangos Teatro iš
rinko dr. P. Krigerį, kuris rei-’ 
kią tikėti, įpils į apmirusias 
Bendro Fronto gyslas veikles
nio demokratiško kraujo ben
dram Urugvajaus lietuvių ko
lonijos labui. ■ ,• • ■ ■ * . ♦ ' •

t Kas organizavo teatrą
Kaip matome,.C^ai Naujosios 

Bangos Teatras nėra koks nors 
tuščias išmislas, bet tikra re
alybe. Jis tapo stiorgjanizuor 
tas šių draugių ir draugų rū
pesčiu: P. Krigeriertės, O. Laz- 
dauskienės, J. Globio, ■ P, Kri- 
gerio> E, Deržinskb, Leonardo 
Lazdausko ir K1 Lazdausko—tai 
Naujosios Bangos Teatro inici
atoriai.

Dar trys nauji nariai
Gyvenime yra taip> kad jei 

sykį sekasi tai sekasi, štai už
baigus susirinkimą ir užsukus 
pas Lazdauskus ant matės' at
vyksta “Naujosios Bangos” 
skaitytojai draugai Džiugiai su 
sunumi ir K. Liaudanskas. Jie 
visi prisirašė į Naujosios Ban
gos Teatrą ir drg. K. Liaudans
kas apsimokėjo, įstoj. nar. mo
kestį. ’ i

vakarui, tai

“NAUJIENŲ” 
GEGUŽINĖ

BIRUTĖS DARŽE

VL1
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Ar Stebiesi, Kodėl 
UŽKIETĖJĘS?

■n mini' ■

Ąr yra buvę tokių dienų, kąda 
reikėjo save lyg traukte traukti? 
Kada jauteisi pavargusiu, pa- 

i grimzdusių dėl vidurių užkietė
jimo? Tąd, kodėl nepaieškot ne
galavimo tikrosios priežasties?

Ką paskiausiai valgėte? Ar tik 
tokius daiktus kaip mėsą, duoną 
ir bulves? Jei taip, tai nėra ko 
daugiau ir bežiūrėti. Atrodo, kad 
j.usų negalavimų priežastis yra 
tai, kad negaunate gana “rupu
mo.” Bet “rupumas” dar nereiš
kia valgių krųvą, tai reiškia val
gių rųšį, kurių viduriai nesuvar- 
toja, bet palieka minkštoje “ru- 
pioję” masėje, kuri pądeda išsi
valyti.

Jei, “rupumas” yra stoką, tąi 
jūsų eilė išvalgyti gruzdžių, 
traškančių Kellogg’s All-Bran 
lėkštę pusryčiams kasdien. Jis 
turi reikalaujamą “rupumą,” plūs 
didį Gamtos vidurių toniką, vi
taminus BĮ.

Valgykite jį kasdien, gerkite 
gana vandens ir prisidėkite prie 
^reguliariųjų.” Daromas Kellogg 
in Battle Creek.

. ■ ' 11 .................. ... I I. ■ .
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dėjome dainuoti.—Pasirodo, 
kad Naujosios Bangos Teatro 
artistų tgrpe randasi gan ge
rų balsų, kaip moterų, taip ir 
vyrų. Todėl skaitlingo ir ga
lingo choro suorganizavimas 
jau čia pat,-—linksmais veidais 
prabilo drg. P. Krigeris su J. 
Babilium.

Teatro Sekretorius

.........
'autoriai, prisiųstų Naujosios^ 
į Bangos Teatrai ant gyvenimo 
'pradžios vieną kitą scenos vek ' 
kalą bei veikalėlį, Naujosios
BangOs Teatras—Laisvės Ko
votojų Teatras.

Už prisiųstus veikalus busi
me dėkingi, ir gerų žmonių var
das niekad nebus pamirštas Šb- 
cialistų eilėse. Siusti šiuo adre
su: J. Lazdauskas, Cassilla de 
Oorres 54.2, Mon te video, R. O. 
dėl Uruguay.
Montevideo-UrUguay

(GALAS)

IŠ LIETUVOS
, ■ 1 1 ' ' —■ i-

DIDELI VĖJAI IR PŪGOS
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GYDYTOJAI ir dentistai 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phpne CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS » CIHRUROAS

2201 West 22nd Street
Valandos: nuo 1—-3 ir 7-«-8 

Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Qfisq Tek Boulevard 5$13

DR. BERTASH
756 West 35th St

Cor. of 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 

Nedėliomis pagal sutartį.
Rez, 4910 SO- MICHIGAN RLVD.

Tel, Kenwood 5107

PIKELIAI. — Nors šiemet 
pavasaris musų krašte buvo 
pasireiškęs gana anksti, bet 
štai šių metų balandžio mėn. 
4 d. šioje apylinkėje putė smar
kus vakarų vėjas ir labai smar
kiai snigo. Iš sniego ir vėjo 
susidarė pūga. Pūga buvo to
kia didelė, kad mažesnius grio
vius pilnus privarė sniego.

Ofiso Tel, Virginia 0036 
Residenoe TeL REVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro 
Rezidencija:

8939 SOUTH CLAREMONT AVĘ.
Valandos —9—10 A. M. 
Nędėlioj pagal sutartį.

Rašant šiuos žodžius, Naujo
sios Bangos Teatras turėjo 30 
narių, kurių tarpe yra dvi lie 
t u vai t ės meno akademijos stu
dentės, trys žurnalistai, vien
as dramaturgas, štai: kodėl 
“Laisve“ su “Vilnimi“ nerims- 

| ta.
Butų labai pageidautina, kad 

Šiaurės Amerikos lietuvių bib-

Mrs. Anelia K, Jarus?
Physical Therapy 

and Midvvife
6630 So. Western 

Avė., 2nd floor
Hemiock 9252
Patariau j u prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treatment 
ir magnetic blan- 
kets ir t.t. Mote
rims ir merginom 
padariniai dykai.

/

Ūpas labai pakilo, ir visi pra- liotekos ir meno scenos veikalų

DIREKTORIUSLAIDOTUVIŲ

Joht F. Eudeikisv

SENIAUSI IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮTAIGA
t -

1 DIENĄ IR NAKTĮ
Visi Telefonai YARDS 1741-1742 

4605^07 So. Hermitage Avė. 
4447 Į South Fairfield Avenue

. I Tel. LAFAYĘTTĮE 0727
i 111 Į"1' - 1 Ai I1 U i i. II l i t n m

t—koplyčios visose
r LCT ėst 1_ Chicagos dalyse

Klausykite musų Lietuvių radio programų šeštadienio vakarais
7 vai. vakaro iš W. H. F. C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas 

P. ŠALTIMIERAS.
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Laidotuvių Direktoriai
NARIAI
Cbicagos,

Cicero
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijoj

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
> DALYSE

— ... .. II , i -n, . m . . ( j.,.,,.,.... n , . .i ; , , , į   .... _ Į  ——

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West/ 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270

ALBERT V, PETKUS IR EUDEIKIS
4704 So, WesterR Avė. Pbone Virginia 0883

\ A. M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phonę Boulevard 4139

ANTHONY B. PETKUS
Phone Grovehill 01,42

Cicero Phone Cicero 2109
6834 So. Western Avė,
1410 South 49th Court

LLIULEVIČIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street Boulevard 4089' ‘ / '■* , f • V.

I. J, ZOLP
1646 Wcst 46111 Street

Phpne Boul. 5203
Boulevard 5566

S, P. MAŽEIKA Yards 1139
3319 Lituanica Avęnue Yards 1138

ADVOKATO
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas-r-427 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas — 3323 So. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

:phgal sutartį,' ' '"'"r--

JOSEPH J. GRISK 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St 
Telephone: Republic 9723

KL JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SEAKIS 
ADVOKATAS 

. 7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso Tel. CENTRAL 1824 
Namų Tel.—Hyde Park 3395 

kal&Iaretsky
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

Panedėlį, Utarninke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakąre.

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 2 iki 6 v.v, 
Subatoj nuo 12 iki 6 y.v, 

Tel. Prospect 1012

AKIŲ SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nędęlioj tiktai pagal susitarimą.

Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av.

Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 Węst St 
kampas Halsted St. 

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Nedėliomis pagal sutartį.

♦
Dr. F. Pulsuoki Le Vau 
GYDYTOJAS-CHIRURGAS, X-RAY 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak, 
1957 W. Garfield Blvd. 
Cor, Danien Hemiock 6699

A. Montvid, M. D.
West Town State Bank Bldg.

2400 WEST MADISON STREET
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 ak.

Tel, Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8040 

Valandos nuo 2 iki 4 vai. p. p.
4735 S. Western Blvd. Laf. 0361-8016 

Valandos:
7—9 ryto kasdien. Ned. 9—12 ryto

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas .
Ofisas 4645 SO.. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8
vak. Nedėlioj pagal susitarimą 

Ofiso Tel.; Boulevard 7820
Namų Tel.: Prospect 1980

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTĮSTA8

4645 So. Ashland Avė,
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

^Kitj Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakaro 

Šventadienįaįs tik susitarus 
Phone BOULEVARD 8483

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 8395

Dr. Sušauna Slakįs
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
išskyrus seredpmįs įr ąųhątomis

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas pęr 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Rąy |r kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratoria
1084 W. 18th St, netoli Morgan St 

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:^0 vai. vąkaro.

Tel. Canal 3110.
Rezidencijos telefonai:

Superior p454 ar Central 7464

Dr. Charles’Segal
" OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8;30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SGŲTIT ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos
Nuo 10 iki 12 dieną, 2^ iki S po
pietų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 12

Bes. Telephone PLAZA 2400
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KORESPONDENCIJOS
KAIP PATYS SAVE UŽKARIAVO, BET KI

TUS NEAPGAVO, 0 TIK IŠSIVA1KE

NAUJIENOS, Chicago, UI.

WILKES-BARRE, PA.—Kad 
kiekviena lazda turi du galu, 
tai, rodos, ir maži vaikai tatai 
žino. Deja, to nepajėgia supras
ti sufanatizuoti stalininiai (sta- 
linistais vadinami todėl, kad 1) 
kur jie turi galią, ten tikruo
sius komunistus kemša po ve
lėna ir 2), kad randasi dar ir 
tokių komunistų, kurie griežtai 
priešingi stalinistams). Kur jie 
sudaro didžiumą organizacijo
se, o ten yra ir tokių, kurie vie
nu ar kitu klausimu skirtingiau 
supranta, tai tokius tie fanati
kai ir šaukšte vandens prigir
dytų. Jie nesidrovi naudoti kad 
ir bjauriausias priemones, anot 
jų, “nunakinimui priešų”. Bet 
jie užmiršta, kad lazda turi du 
galus. Užmiršta, kad, be “Lais
vės” ir “Vilnies”, kurias Mas
kva laiko pažebojusi, yra ir ki
ti, tikrai laisvi laikraščiai, per 
kuriuos galima faktais sudau
žyti jų visas klastas, melus ir 
faktų falsifikavimą.

Eisime dabar prie paties da
lyko.

Kovo 20 d. įvyko Am. Liet. 
Kongreso skyriaus konferenci
ja. Vienbalsiai priimtos net 6 
skirtingos rezoliucijos. Bet kuo
met buvo pasiūlyta septinta: 
“Rezoliucija Prieš Sovietų Val
džios Žiaurumus,” tai prasidė
jo “tikras karas” iš stalinistų 
pusės, kuris dar ir iki šiol ve
damas per laikraščius.

Kad buvo sukelta “revoliuci
ja” konferencijoj prieš tą re
zoliuciją, tai skaitytojai žinot 
iš jau įdėto delegato aprašymo. 
Taipgi skaitėt ir tą mažumos 
rezoliuciją. Dėl išspausdinimo 
tos rezoliucijos ir konferenci
jos aprašymo spaudo j, s^8aHnis- 
tai dar daugiau dūksta. Bet jie 
rašydami laikraščiams šmeižtus 
ir melus, vieni kitiems priešta
rauja, vieni kitus nutveria už 
liežuvių. Štai “Naujienose” Nr. 
100, “Laisvės” Nr. 102 ir “Ke
leivio” Nr. 18 V. Sandargas 
tarp kitų melų štai kaip blofi- 
na tų laikraščių skaitytojus: 
“Konferencijoj nebuvo fabri
kuojami joki mandatai; pašali
niai nedalyvavo balsavimuose; 
prieš rezoliuciją balsavo 46, o 
ne 40”. Bet “Laisvės Nr. 91 į- 
dėtas kito stalinisto raštas, po 
kuriuo pasirašo tūlas Buvęs De
legatu, štai kaip skamba:

“Kas girdėjo, kad konferen
cijoj atmesta rezoliucija 40 bal
sų prieš 15 skaitytųsi priimta 
mažumos?” Skaitome kitoj vie
toj: “Prieš tą jūsų rezoliuciją 
balsavo net 40 delegatų, o 6 
susilaikė”.

Na, gerbiami staliniečiai, ku
ris dabar iš judviejų prisiimsi- 
te melagio vardą: ar Sandar-

Moterys Įsigykit 
Gražų Sidabrinį 
Setą

Dabar kiekviena moteris, ku
ri skaito NAUJIENAS, gali įsi
gyti gražų sidabrinį setą dėl 6 
arba 8 asmenų.

Setas iš 6 šmotų vienam as
meniui, būtent: šakute, sriu
bai šaukštas, videlČius, salo
toms šakutė ir du maži šauk
štukai, vienas kavai, o kitas 
dezertui valgyti, šie šeši šmo
tai kainuoja tiktai 99 centus. 
Iškirpkit kuponus iš apgarsini
mo, kuris kasdien telpa Nau
jienose ir kartu su 99 centais 
prisiųskit į Naujienas. Išleng- 
vo per keletu savaičių susirink- 
sit gražų setą. Tie setai yra 
Rogers sidabro ir garantuoti 
visam amžiui. Kitur už taip pi
gią kainą niekur negausit. Nau
jienos specialiai parinko juo- 
tiktai savo skaitytvjams. Ne
praleiskit šios progos. ' ; '

gas, kuris primygtinai tvirt’na 
kad: “prieš rezoliuciją balsavo 
46, o ne 40,” ar Buvęs Delega
tu, kuris net per du kartus tvir 
tina, kad balsavo 40 prie? r^zo 
liuciją. Abu juk negalit pasiliki 
teisingi savo raštais.

Kuomet eina kalba apie dele 
gatus, tai prašyčiau stalinistų, 
kad viešai paaiškintumėt šta 
dar ką: Nuo kokios organizaci
jos galėjo būt delegatu Jonas 
Ulinskas? O juk jis ne tik, kad 
padėjo jums Šurną kelt prieš 
“trockistus”, bet ir balsavo 
prieš tą “baisią” rezoliuciją, 
kurioje reikalaujama, kad So
vietų valdžia nešaudytų politi
nių nusikaltėlių ir kad ten bu
tų suteikta socialdmeokratų 
partijai ir kitoms organizaci
joms laisvė.

Dar štai ką Sandarga rašo: 
“Konferencijoj nebuvo suiru 

lės nei lermo tų žodžių prasmė
je”. Vadinasi, Sandarga bando 
svietui įkalbėti, būk stalinista> 
turėdami didžiumą, elgėsi de
mokratiškai, neskriaudė ir ne
varžė mažumos. Tai gryniau
sias melas! Aš pats- nei pusės 
to negalėjau pasakyti, kiek tu
rėjau ir kiek nustatytas laikas 
man leido, o vis tik dėl to gy
vuliško lėrrno. Bet leiskime a- 
pie tai kalbėt kitam stalinistui. 
Tai yra tame pačiame rašiny 
(“L.” Nr. 91) jis rašo:
“‘Delegatas* sako ‘ ... tai 

perskaičius šią rezoliuciją, ant 
syk iškilo kokios 15 rankų. Pra
sidėjo baisus lemiąs.’ Tai tas 
tik parodo ‘Delegatui’, ant kiek 
jis gali demonstruoti savo troc- 
kizmo ideologiją tarpe darbi
ninkų”. Skaitome toliau: “Argi 
Delegatas pamiršo, kąda jam 
juvo pastebėta, kad ta rezoliu
cija tik suirutę sukels konfe
rencijoj? Taip ir atsitiko.”

Matot, šis (Delegatu Buvęs) 
patvirtina baisų lermą ir suiru
tę. Džiaugiasi jis, kad ten 
“trockistai” negalėjo kalbėt ir 
kaltina “trockistus” už sdalinie- 
čių sukeltą lermą. Bet Sandar
ga užginčina, kad: “konferen
cijoj nebuvo suirutės nei lermo 
tų žodžių prasmėje”.

Jeigu judu savo šmeižtais 
taip vienas antram prieštarau- 
jat, tai vėl klausiu: kuris iš ju
dviejų klastuojat faktus ir mul
kinai laikraščių skaitytojus ir 
kuris prisiimsite melagio var
dą!? -

Sandarga dargi pasigiria, 
buk jį taip rašyt (melagingai) 
instruktavo vis&s kngreso sky
riaus x komitetas. Jis rašo: 
“ . . . tai skyriaus komitetas, 
laikytame posėdyje balandžio 
13 d., instruktavo savo sekre
torių pareikšti sekamą tų laik
raščių redakcijoms, jų skaity
tojams ir skyriaus rėmėjams”. 
Jeigu tikėt Sandargo žodžiams, 
tai nekokioj šviesoj atsistojo ir 
visas komitetas už Sandargo 
parašytus melus!

Kadangi Buvęs Delegatu 
skaito save dideliu kritiku ir 
dargi rašėju, tai perskaitykite 
ir šį jo “literatūrinį perlą”:

“Sovietų Sąjungoj trockistai 
išmainė savo sąžinę, dorą ir vi- 
ą žmoniškumą ant fašistinio 

kriminalizmo ir šnipystės, o 
musų amerikoniški lietuviški 
trockistai išmainė net ir pas'ku- 
inį savo sensą ant tos nelem

tos trockizmo ideologijos”.
Matot, kaip “gabiai” “sukri

tikavo” mažumos rezoliuciją ir 
už ją balsavusius. Todėl neste
bėtina, kad tas politinis analfa
betas jokiu budu negali supras
ti, kaip ir kodėl atsiranda ma
žumos rezoliucijos. Jis, matyt, 
Jki, kad teisė privalo nusileist 
jėgai.

Stebėtina, kad ir J. Baltrušai- I 
.is apsimelavo: Jis “Laisvės” 
Nr. 99 rašo apie Wilkes Barre 
konferenciją sekamai:

“Rezoliucijų komisijos du na
riai iš penkių skelbia, kad tai 
esanti mažumos rezoliucija ir 
kaipo tokią jie skelbia”.

Tikrenybėje g» visi “Naujie
nų”, “Keleivio", “N. Gadynės” 
ir “Tėvynės” skaitytojai matė 
po mažumos rezoliucija trijų, 
o ne dviejų rez. komisijos na
rių parašus (Mary D. Stanislo- 
vaitienė, M. J. Kvietkus, J. Vil
kelis). Nežinia, per kokius aki
nius žiūrėdamas J. Baltruša'tis 
;š trijų įžiūrėjo tik du...

Kas Wilkes Barrč atsitiko 
dėl to pagaliau negalima per 
daug kaltint vielinių staliniečių. 
Mat, jiems nevalia savistoviai 
elgtis bei orientuotis*. Jie tik 
pildo viršun ų nustatytą liniją. 
O jų linija linkui Am. Liet. 
Kongreso yra tokia: Pats kon
gresas, kaipo toks, nėra jų tiks
las, o tik priemonė, kurią iš
naudoja visai kitam tikslui 
(pakėlimui smunkančio stali- 
niško autoriteto žmonių akyse). 
Todėl, ir tik todėl nepaisyta

kas atsitiks su Kongreso sky
rium Wilkcs Barre. Verčiau 
sugriaut skyrių,/ negu ten leist 
kam nors prabilt apie Stalino 
kruvinus darbus!

V. Andriulis džiaugiasi “Lais
vės” Nr. 91, kad, girdi: “ALK 
konferencija perrinko komite
tą. Eliminavo trockistinį ele
mentą.”

Bet ... su “eliminavimu” 
‘trockistinio” elemento, iš sky-

rių, SLA 35 kp. su 157 nariais, 
L.D.K. Keistučio draugija su 
180 narių. Kitų pasitraukusių 
organizacijų nespėjau sužinot 
narių stovio.

Taip, broliai staliniečiai, jus 
užvedėt “baisų karą” prieš mu
mis opozicionierius ir socialis
tus, krikštindami mumis biau- 
riausiais vardais. Bet tuo tik 
patys save užkariavot, o ble
fais, šmeižtais ir melagystėmis

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1938 Metams

riaus jau pasitraukė Lietuvių kitus neapgavot, bet tik išsivai- 
Progresyvis Klubas su 160 na- ket! —Jonas Vilkelis.

NEPRTGULM1NCO LIETUVIŲ PL 
LIEČIU KLIUBO VALDYBA 1038 
METAMS yra sekama: Pirm. Juo

zas Jankaitis, Vice-Pirm. Anta
nas Zolis, Fin. Rašt. Adolf Jane- 
liunas; Prot. Rašt. Wm. Evans; 
Ižd. Rašt. David Baron; Iždo glo
bėjai: P. Tamanauskas ir A. Stat- 
kevičius. Visokiais reikalais kreip
kitės pas prot. rašt. arba susir
gus duokit greitai jam žinia, kad 
tuoj galėtu pasiusti ligoniu lan
kytojus. Jo antrašas: Wm. Evans, 

1010 — 8th St., Rockford. TU. arba 
pašaukite per telefonas Majn 5928;

NAUJIENŲ Skaitytojai!

Kviečiame Jus ir Jusu Draugus i
Pavasarini Naujienų

PIKNIKĄ
GEGUŽIS 22,1938

n i 'f ‘ 1 f

BIRUTĖS DARŽE
79-ta ir Archer Avenue

NAUJOS ŽAISMES, JUOKAI, SUVENYRAI 

DRAUGINGUMAS IR PASISVEČIAVIMAS

Jurgio Steponavičiaus
MUZIKA ŠOKIAMS

PIKNIKO PRADŽIA 10 VAL. RYTO

Reikalaukit tikietų “Naujienų”Raštinėj
v . *#' '.Jri

........ ...KUPONAS.......... .......
TIKTAI IKI GEGUŽES 21 DIENOS

Su šiuo kuponu ir 44 centais gausit šiuos du 
didelius 11 colių “chop platės”—apvalius pol- 
miskus. Iškirpkit kuponą ir kreipkitės į
NAUJIENAS
1739 S. Halsted St
Chicago, Illinois
Jei užsisakysit per paštą, pridėkit 15c persiun

timo išlaidoms padengti
I®

ggSS
Adresas

Vardas

HUMBORLDT PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLIUBO VALDYBA 
1938 METAMS: Walskis—pirm.,3341

Evergreen Avė., tel. Belmont 
7678: John Kuprevičius—vice-pir- 
mininkas. 8446 W. Pierce Avė.; 
Anton Lungevicz—nut. rašt.. 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
2285; S. Buneckis—finans rašt., 
8247 Beach Avė.; A. Zillius—ka
sierius. 3327 Le Moyne St.; T. 
Kubilius—maršalka, 3222 Pierce 
Avenue.

SIMANO DAUKANTO DRAUGI
JOS VALDYBA 1938 METAMS SE
KANTI: Vinc. Kriščiūnas—pirm., 

9257 So. Cattage Grove Avė.; J. 
BaceviČe—pirm, pagrib.. 3826 So. 
Union Avė.: P. Killis—nut. rašt., 
8347 So. Lituanica Avė.; A. J.

• Zalatoris—iždininkas. 827 West 
33rd St.; A. ’Kaulakis — turto 
rašt., 8842 So. Union Avė.; J. 
Malinauskas—kontrolės rašt.; Iz. 
Masaitjs—apiekunas iždo; K. Va
laitis—maršalka; A. Vilkis —kny
gyno prižiūrėtojas; K. Valaitis— 
ligoniu prižiūrėtojas; Dr. J. P. 
Poška—draugijos kvotėjas 3133 
So. Halsted St., Tel. Vjctory 3687 
Rez. 6504 So. Artesian Avė. tel. 
Hemlock 2374. Susirinkimus laiko 
kas pirma sekmadieni kiekvieno 
menesj 12 vai. dieną, Lietuvių 
Auditorijoje.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO VALDYBA 
1938 METAMS: J. Rūta — pirm.,

3141 So. Halsted St.; P. Pauzolis 
—pirm, pagelb.. 3427 So. Halsted 
St.; S. Kunevičia—nut. rašt., 8220 
So. Union Avė,; F. Kasparas — 
fin. rašt., 3534 So. Lowe Avė.; 
W. Dulevičia—kont. rašt.. 812 W. 
33rd St.; J. Balčiūnas—Kasierius, 
8200 So. Lowe Avė.; J. Arišiu- 
nas—apiekunas kasos. 3623^ So. 
Emerald Avė.; F. Kunevičia — 
apiekunas kasos. 8201 Green St ; 
K. Valaitis—apiekunas ligonių, 
7104 So. Emerald Avė.; W. Dule
vičia—korespondentas. Laiko su
sirinkimus kas mėnesį pirmą pen
ktadieni. 7:80 vai. vakare. Crica- 
gos Lietuvių Auditorijoje, 3133 S. 
Halsted . St.
rr r-------- ------------ —........—u

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGI
JOS SKYRIAUS ROSELANDO LIE
TUVIŲ KULTŪROS DRAUGIJOS 
METINIS SUSIRINKIMAS jvyko, 

sausio-Jan. 7 d. 1938 m., kuriame 
išrinkta valdyba 1988 metams se
kančiame sąstate: Pirm. —Anta
nas Sudentas. 10036 So. State St.; 
Vice-pirpi. — Mike Sinko, 115-— 
E. 104th PI.; Nut. Rašt.—Franas 
Pučkorius, 10831 So. Edbrooke 
Avė.; Sekr. ižd.—Stasys Yurčius, 
209 — E. 107th St; Iždo Glob.— 
Walter Stulpinas, Petras Krasaus- 
kis; Maršalka —Kastas Remutis; 
Skyriaus. Kasierius — Magdalena 
Sudentas; Atstovas į Lietuvių 
Kongresą — Antanas Norbutas, 
1033 W. 103rd St, Draugijos su
sirinkimai kas naujo mėnesio pir
mą ketvirtadieni, 7:30 vai. vak., 
Darbininkų - Svetinėje, 10413 So. 
Michigan Avenue.

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ IR MOTERŲ PAŠALPINIO 
KLIUBO VALDYBA 1938 M.: Pirm.

George Medalinskas 2335 Central 
Avė.; Pirm. Pagelb. Frank Sta- 
nionis, 3950 GlAdys Avė.; Prot. 
Rašt. Mary Medalinskas, 233 So. 
Central Avė.; Fin. Rašt. Chas. 
Kattalo. 4676 W. End Avė.; Kont. 
Rašt. Vincentas Manikas. 17 So. 
Springfield Avė.; Kasos Grobėjai: 
Mike Davidonis, 3917 14th St., 
Juozas Bruchas, 3837 W. Polk St.; 
Kasierius Mike Kaziunas, 3508 
Gunderson Avė., Berwyn, III.; 
Maršalka Juozapas Zubovičius, 
530 So. Lawndale Avenue; taipgi 
Juozapas Waski, 1451 W. Van 
Buren St. atstovaus Garfield Park 
Lietuviu Vyru ir Moterų PaŠal- 
pini Kliubą Naujienų šėrininkų 
susirinkime. Klubas turi tris šėrus 
nupirkęs po vardu Garfield Park 
Liet. Janitorių KliuLo. tas vardas 
liekas permainytas j Garfield Pk. 
Kliubą.

ŽAGARTEČIŲ KLIUBO VALDYBA 
1938 METAMS: Pirmininkas —Pet

ras Arlauskas. 656 Belden Avė., 
Chicago, III.; Pirmininko Pagelhi- 
ninkas—Alexas Niprikas, 4015 W. 
13th St.. Chicago. UI.; Protokolo 
Raštininkė — Sofija Ambrozaitė, 
11731 So. Indiana Avė.. Chicago, 
III.; Finansų Raštininkė — Ona x 
Uškuraitė, 1829 Nprth Dearbom 
St.. Chicago III.; Finansų Rašti
ninkės Pagelbininkė — Emilija 
Ramašauskienė, 1218 South Inde- 
pendence Blvd„ Chicago, III.: Ka- 
sierka—F. Ambrozienė. 11731 S. 
Indiana Avė., Ch’go; Maršalka— 
William Putris, 4730 So. Sprlng- 
field Avė., Chicago, PI.; Kores
pondentas — Juozas ■ Balakas, 1414 
So. 49th Court. Cicero, IR;; Ka
sos Globėjai—Juozas Keturakis,

Steponas Niprikas ' 852 West 88 
St., Chicago, nt
Susirinkimai laikomi viena syki 
i mėnesj kas ketvirta nedSMIeni 
pirmą valandą popiet Ro1lywood 
svetainėje, 241? W. 48rd SU CM- 
cago, Ui.
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VĮsakyiae kalnai
Chicago je—paltu:

Metams-----------------------
Pusei metų - --------------
Trims mėnesiams - -------
Dviem mėnesiams —
Vienam mėnesiui --------

Chičagoje per Išnešiotojus:
Viena kopija _________
Savaitei _____ 1____________18c
Mėnesiui --------------------------- 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ----- - —...............  $5.00
Pusei metų ---------------------- - 2.75
Trims mėnesiams .................... L50
Dviems mėnesiams ------------ l«00
Vienam mėnesiui -------------- .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose 

(Atpiginta)
Metams --------------------------- $8.00
Pusei metų ...................  4.00
Trims mėnesiams ............... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Tautininkų-klerikalų koalicija?

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

.75

Užuot kovoję prieš žalingą 
pašalinių gaivalų kišimąsi į 

(norėjo pasakyti: at-I^LA. reikalus ir prieš partinių 
kivirčų kurstymą Susivieniji
me, tie SLA. viršininkai (Ge- 
gužis, Vinikas ir Vitaitis) patys 
dalyvavo šitame sąmoksle. Čia 
ne svarbu, ar Vinikas su Vitai- 
čiu pasirašė po oficialiu konfe- 

. ’Jrėncijos šaukimu (juodu visuo
met mėgsta veikti, pasislėgę 
už kitų nugaros!), bet juodu

“Naujienų” specialus korespondentas Lietuvoje 
praneša, kad tautininkai ketiną įleisti į vyriausybę du 
krikščionių demokratų atstovu. Esąs minimas ir vardas 
vieno tų kandidatų į ministerius, atseit, p. Bistro, teolor 
gijos fakulteto profesoriaus ir “XX Amžiaus” nuolati
nio bendradarbio. /

Kolkas tai dar tiktai kalbos. Bet šitoks susitarimas 
tarpe Lietuvos tautininkų ir klerikalų yra galimas. Juk 
tos dvi partijos veikė bendrai 1926 m., kai įvyko armi
jos karininkų sukilimas prieš Griniaus-Sleževičiaus vy
riausybę. Paskui per keletą mėnesių tautininkai dalino
si su klerikalais valdžia, ir tik kai tautininkai pasijuto 
pakankamai įsitvirtinę savo pozicijose, tai krikščionys 
demokratai buvo išspirti lauk.

Nebūtų nieko nuostabaus, jeigu krik.-demų vadai 
ir vėl susiuostytų su tautininkais. Bet kaip tuomet bu
tų su klerikalų reikalavimu demokratijos?

Po lenkų kovo 17 d. ultimatumo didžiųjų Lietuvos 
partijų vadai išleido atsišaukimą “Vyriausybei ir Vi-; 
suęjnenei”, reikalaudami, kad Lietuvoje butų sudaryta 
koalicinę vyriausybė iš visų sravių ir kad butų atstejgta 
demokratinė santvarka krašto viduje. Po tuo atsišauki
mu pasirašė ir krikščionių demokratų vadai — Stulgin- 
skas, Bistras ir Dovydaitis. Jeigu dabar p. Bistras įeitų 
į ministerių kabinetą, tai argi jisai to savo nusistatymo 
atsižadėtų?

Klerikalų sutikimas dalyvauti vyriausybėje butų 
pateisinamas demokratijos atžvilgiu tiktai tame atsiti-. 
kime, jeigu įeitų į kabinetą su ta sąlyga, kad tuojaus 
butų atsteigta demokratinė santvarka ir artimiausioje 
ateityje butų paskelbti nauji rinkimai į seimą. Kitoks 
jų dalyvavimas vyriausybėje padarytų juos tautininkų 
diktatūros įrankiu.

ba ją veikėjai, nors jie ir 
negalėtų į konferenciją pri
būti I 
vykti. — “N.” Red.)?’
Vadinasi, tas fašistukas žada 

paimti po savo globa ne tik 
TMD. (kuri seniai mirus) ir 
tautinę Sandalą, bet ir — SLA 
kuopas. Tai jau per didelė im- 
pertinensija. Tokį fašistų užsi
mojimą traukti Susivienijimo 
kuopas } Smetonos garbintojų n. dalyvav() k jUr-.
politiką SLA. turės sustabdyta. rašo> vitaitis net' buvo

Pažiūrėsime, kaip p. Vitaitis “tos konferencijos išrinktas į 
reaguos į tai “Tėvynėje”. .Kai rezoliucijų komisiją”, kuri pa- 
pereitame SLA. seime buvo pa- gamino sveikinimą Smetonai, 
siūlyta rezoliucija, reikalaujan- Tai aiškiai parodo, kokios 
ti demokratinės tvarkos atstei- rųšies buvo ta konferencija. Ji 
gimo Lietuvoje, tai p. Vitaitis* buvo grynai politiška ir fašis- 
(įr Vinikas) balsavo prieš re- tiška ir kartu ji svarstė, kaip 
zoliuciją (ir už tai gavo nuo 
Smetonos medalį!) aiškinda
masis tuo, kad į SLA., girdi, 
nereikia nešti • politikos, kuriai 
nepritaria visi SLA. nariai. Bet 
Karpiaus fašistiškai politikai 
nepritaria milžiniška §LA. na-, 
rių dauguma, o betgi tas Cle- 
velando Mickey Mouse drįsta 
savo konferencijon kviesti išti
sas SLA. kuopas!

pravesti į SLA. Pildomą Tary
bą p. p. Viniką ir Mockų. Iš 
to matyt, kad ne tik aklas 
Smetonos pakalikas Jurgėla, 
bet ir kiti tos slaptos konferen
cijos šaukėjai ir dalyviai —

Smetonos

to, kad 
priešinga

valdžios

šitokia jų
demokra

Gegužis, Strimaitis, Vinikas 
Vitaitis ir k. veikia Susivieniji
me, kaip 
agentai.

Ne gana 
veikla yra
tiniam SLA. nusistatymui, dau
gelį kartų pareikštam seimų 
nutarimuose ir rezoliucijose, 
bet tokie asmens, kaip Geguži?, 
Vinikas ir Vitaitis, nusideda ir 
savo pareigoms, kurias jieiųs 
uždėjo organizacija, paskirda
ma juos į atsakomingas vietas*. 
Fra ternąlinėj e organizaci j oje
jie kelią vaidus, kurstydami 
vienus narius prieš kitus ir ne
sidrovėdami šitai nešvariai sa
vo politikai net kolektuoti pini
gus.

Labai gerai, kad Jurgėla iš
siplepėjo ir tuo budu padėjo 
“Naujienoms” nuplėšti maską 
nuo fašizmo agentų Susiyięni- 
jime. Mes esame tikri, kąd 
SLA. nariai dabar mokės jų 
užgaidas atremti.

“f

KAS ORGANIZAVO TAUTI
NINKŲ “SARGYBĄ”

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Britanija drąsi — prieš Meksika
Didžiosios Britanijos konservatorių valdžia labai 

nuolaidi fašistams. Ji nužemintai ieško taikos su Itali
jos Mussoliniu, kuris atvirai laužo tarptautines sutartis 
ir nesidrovi net viešai kurstyti Azijos ir Afrikos tautas 
prieš britų imperiją. Ji remia Vokietijos Hitlerio netei
sėtą kišimąsi į Čekoslovakijos reikalus. Ji nedrįsta už
tarti kinų prieš Japonijos puolimus.

Bet ji drąsi, kai jos kapitalistų interesus užgauna 
maža valstybė.

Kai Meksikos prezidentas Lazaro Cardenas paskel
bė dekretą apie aliejaus kompanijų turto nusavinimą 
(su atlyginimu), tai Chamberlaino valdžia ėmė griežtai 
protestuoti ir jos pasiuntinys Meksikoje pasidarė toks 
nesukalbamas, kad Meksikos valdžia buvo priversta nu
traukti su juo derybas ir atšaukti savo pasiuntinį iš. 
Londono.

Meksika neperžengė jokios tarptautinės sutarties ir 
Britanijai nedaro jokios skriaudos. Ji nenori nuskriaus
ti nė anglų kompanijų, kurios (darė aliejaus biznį Meksi
koje, nes toms kompanijoms jj neatsisako už jų nuosa
vybes užmokėti Bet Meksiką- yra nestipri vąlstybė, to
dėl Britanijos lordai ir kapitaljstai elgiasi su ja arogan
tiškai. -
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ŠAUKIA TAUTININKŲ 

KONFERENCIJĄ

Jau 
rašyti, 
niano

iš dalies turėjau progos Jie dabar visokiais galimais 
budąis stengsis visas tas pasi
rodžiusias kliūtis nugalėti įr

ko siekia Lenkija. Tie 
spelięjimai dalinai pa-

“Dirvos” Karpius šaukia į 
Scrantoną, birželio 26 d. (t. y. 
iŠ vakaro prieš prasidėsiant 
SLA. seimui) “tautinę konfe
renciją”. Čia nieko naujo, nes 
panašios konferencijos visuo
met įvyksta tenai, kur susiren
ka SLA. seimas. Tautininkai 
tokias konferencijas daro su 
tikslu suorganizuoti saviškius 
SLA. seimo delegatus.

Bet seniaus tas konferenci
jas šaukdavo sandariečiai, o 
dabar — Karpiukas. Jisai ima
si vaidinti tikro “tautos* vado” 
rolę (mat, Smetonos kavalie
rius!), ir rašo:

“Sumanymus ir pageidavi
mus konferencijai gali pa
ruošti visų kolonijų tautinio 
(smetoninio. — “N.” Red.) 
nusistatymo 
kuopos, kaip 
SLA., ALTS. 
nes draugijos

“N.” 
organizacijos,
pav. TMD., 

kuopos, tauti- 
ir kliubai, ar-

Betras* Jurgėla, kuris kiekvie
name Brooklyno fašistų laik-1 tvirtinami tarptautinio socialis-[Lietuvą ant kelių paklupdyti.

- Į Neabejotinai, kad lenkų dabąr 
pirmieji žygiai bus galimai su
stiprinus diplomatiniu įk^u 
Lietuvoje sųvo įtaką ir yeikti 
tąįp, kad Lietuvos visuomenės 
budrumą užmigdžius ir pama
žu įsigijus įtakos ir parųęšųs 
atitinkamai dirvą siekti savų 
tikslų.

Visuomenės atsparumus
i

Turint galvoje dabar esiamą 
Lietuvoje vidaus padėtį jiems 
savo uždavinių siekti bu? žy
miai lengviąu, nes tai galį at
likti personaliai veikiant įtąkin- 
gus šių^dieilų Lietuvos gyven
tojų Vab*u6tojus. Juk visuome
nes atsparumas Lietuvoje ųe- 
gali viešai pasireikšti. Štai dėji
ko lenkai Lietuvoje užsimojo 
turėti didžiulį savo atstovybės 
personalą. Tasai personalas at
renkamas iš geresnių politikų, 
kurie sugebėtų ir mokėtų per
sonaliai veikti atsakomįngus 
vyrus. Tuo keliu lenkai ir Lat
vijoje yra savo įtaką žymioj ?ų- 
stiprinę. Jau ir dabar Lenjajo? 
atstovybės žymesni vyrai švais
tosi Kaune, jau mezga pažįąti?, 
jau turėję progų ir kaip su kuo 
iš žymesnių asmenų į kęr;ta? 
sulošti ir paveikti kaip Lųrjų 
vyrų abejotinos tautybės gąnę- 
nas, kurios visais pašaliais jau 
skuba čiauškėti, kad lenkai £aur 
nųs vyrai, dideli dženteliųęųai 
ir nesą jau tokie baisus, įkaip 
lietuviams politikams ati^ulę. 
Šitos abejotinos tautybės gar
bingos poniutės* Lietuvos gyve
nime turi ?avo svorį. Jau jos 
iš seno yra įgudę davinėti ;?avo 
vyrams visokias protekęjją?, 
padėti atrinkti tarnautojus ų* 
šiaip savo vyrams visame ^Mu
kiose valandose suteikti pąrą- 
hios. O lokių garbingų, gęręsi 
širdies*, bet abejotinos tautybės 
poniučių Lietuvos politikus 
aukštesnėse sferose yra nęrna- 
ža. Juk Lietuvoje aptikti (akių 
šeimų, kuriose sunku lietuviš
kai susikalbėti, bet kurių gal
vos eina atsakomingas vajsty- 
bės pareigas, vis dėlto pasjtai- 
ko.

Taigi, lenkų diplomatiją pir
miausia ir mėgins, togę sferose 
savo įtaj<ą stiprinti.

Lenkų veikimo budai
Latvijos dabartinę visuome

nę, kuri dirbtinai yra į gyveni
mo pavirsią iškilusį, lenkai jau 
pusėtinai yra savo įtakon pa
lenkę arba kitaip tarus, jų va
lstybinį budrumą apsnudinę. 
Lenkai lygiai turi įtakos ir Es
tijoje, jei ir ne tiek daug, bet' 
vis dėl to ir tenai savo koją 
stipriai yra įkėlę.

Lieką Lįetuva, kurioje ir pa- 
didesnės programos išsižadėję.-našiai mėgins veikti. Jau pir-

raščio numeryje apsiputojęs tų sekretoriato. Gi šitas sekre- 
plusta “radikalus”, prisipažino, toriatas tas žinias neabejotinai 
kad jisai buvo vienas iš inicia- yra pasėmęs iš lenkų socialis- 
torių tos slaptos tautininkų tų, kurie gerai yra informuoti 
konferencijos New Yorke, ku- Lenkijos vyriausybės ųžkuliąi-' 
ri planavo ‘užkariauti”-SLĄ. 11įame gyvenime. Tad tenka 
Jisai sako: dar kartą visa tąi plačiau kaip

“Tą tautininkų konferen- kas pakartoti ir stuo reikalu pa- 
ciją šaukė ne Vinikas ir Vi- sisąkyŲ. v
taitis bet Gegužis Ambrozie- SJapta sutartis
jus, Strimaitis, adv. Paulau- T v .. . ,
skasiraš.” Lenkų ; užsienio reikalų mi-

x mstenjos atstovai jau kelinti
Toliausi jisai prisipažįsta, kad metai, kaip “glaudžiau bendra- 

toje slaptoje konferencijoje bu- darbiausia sti Vokietijos politi- 
vo padarytas^ nutarimas SLA. kos atsakomingais vyrais ir 
reikalais,Jbu0nį jįi'^ptestavo slaptai tariasi,' projektuoja kaip, 
prieš “Grigaičio reikalavimą iš čia palvarkiny rytų ?įenas, kaip 
Viniko ir Mockaus viešai išsi- savo politikos sferomis pasidar 
žadėti tautinių įsitikinimų”,linus. Pagal vieną iš tų projek- 
kas, žinoma, yra grynas melas, tų vokiečiai7 sutinka viename 
nes Grigaitis nieko panašaus iš ar kitame ' pavidale leisti len- 
Viniko ir Mockaus nereikalavo, kams Lietuvoje įsigalėti. Lietu-

Jurgėla čia kalba apie SLA. va turi atitekti lenkams kartu 
Vąkarų Komiteto pareiškimą, §u Dąugiapilio miestu ir jos 
kad, Vinikui susidėjus su tauti- apylinkėmis, o taip pat ir Lie- 
ninkų “Sargyba”, kuri kursto pojau? uostu. Užtai vokiečiai 
partyviškus kivirčus Susivieni-J sau pasiima Klaipėdą, likusią 
jime, Vakarų Komitetas jo Latvijos* dalį ir Estiją, o iš Ry- 
kandidaturos į SLA. - sekreto- gos sudaromas visai laisvas 
rius nebegali remti. Tik žmo- uostas, pavidale dabar esamo 
gus be jokios logikos gali sa- Dancigo, kurį vokiečiai ilgai- 
kyti, kad tuo pareiškimu Va- niui visiškai sąu prisijungia, 
karų Komitetas statė “reikala
vimą” Vinikui ir Mockui “išsi- .NeOVQ;t°, ko norėjo 
žadėti tautinių įsitikinimų”. ' Kad Europos didelių valsty-

B.e.t yra faktas, kurį pats p. bių ne&užadinus pernelyg dide- 
Jurgėla pripažįsta, kad ta slap- lį budrumą, visa tai stengtis at- 
ta konferencija, sušaukta poli- likti ramesniu budu. Vokiečiai 
tiniais tikslais, svarstė ir darė įvairiomis priemonėmis sten- 
nutarjmus apie kandidatus į giaši įsigalėti ir savo įtaką su- 
SLA. Pįld. Tarybą, — nors ji- stiprinti Balkanų valstybėse, o 
sai pąts, kuris tą konferenciją lenkai tuo pąčiu metu “broliš- 
šaukė, dagi nebuvo SLA. narys, kai” smaugs Lietuvą. Lietuvai

Jurgėla sako, kad tame sįap- lenkų ultimatumas, tai buvo 
tame tautininkų susirinkime ne kas kitas, kaip tik savo pą-‘ 
buvę ir daugiau “laisvų pasi- jėgų išmėginimas* toje tarptąu- 
kąlįėjimų” apie SLA., bet jisai tinėje arenoje. Tiesa, lenkams 
apie juos nežinąs. Tačiau vi- tasai ultimatumas nevisai išė- 
suomenė seniai žino, kąd tuo- jo toksai, kokio vokiečiai ir pa
se “laisvuose pasikalbėjimuose” tys lenkai norėjo. Dalykas tas, 
buvo nutarta įsteigti fondą iš kad Lenkijos kariuomenė yra 
700 dolerių tautininkų propa- prancūzų apginkluota. Prancu- 
gąųdai Susivienijime ir “tautiš- zai šiuo atsitikimu paramą len
kų” delegatų gabenimui į SLA. kams yra suteikę ne tiek pini- 
seimą. ' [gaiš, kiek ginklais. Todėl pran-

Ąr tąi ųgreišlaa, kąd .toje cųzams šiuo metu pavyko len- 
slaptoje sueigoje buvo daro- kus nuo didesnių žygių su
mas sąmokslas prieš SLA.? drausti, nes* jie pagrasino len- 
Juk Susivienijimo konstitucija kams daugiau neduosią ginklų, 
aiškiai sako, kad tą organizaci- Ištikus aštriam ginčui, lenkams 
ja yra fraternalė ir kad jos na- butų sunku paskubomis savo 
riai neprivalo būti skirstomi kariuomenę perginkluoti ir 
pagal jų politinius arba telig'i- tuoj iš vokiečių paramos su- 
nius įsitikinimus. 0 tuo tarpu lauktį Juo labiau, kad dabar 
Kontrolės Komisijos pirminin- visi tų ginklų yra reikalingi, o 
kas Gegužis, susitaręs su kitais ypač vokiečiai. Tai tik todėl 
asmenimis, dagi ne organizaci-1 lenkams teko prancūzų paklau- 
jos nariais, sušaukė slaptą mi
tingą daryti planus kovai prieš 
socialistus ir kitu fašistams ne
pritariančių srovių žmones Su
sivienijime; ir tame ?laptame 
mitinge dalyvavo SLA^ sekreto
rius Vinikas ir SLĄ. organą re
daktorius Vitaitis. -

mieji jų žingsniai čia Kaune ro
do, kad jie pasdryžę eiti nekir7- 
šinimo keliu, bet pasigerinimo, 
kitaip tarus, viską čiupinesią 
šilkinėmis pirštinaitėmis.

Lenkai nėra prastesni visuo
menės “ūpo” darytojai už vo
kiečius. štai faktai. Kai Lietu-: 
vai buvo įteiktas Lenkijos ulti
matumas, tai visa lenkų spau
da, su maža išimtimi, Šaukte 
šaukė nubausti Lietuvą, užimti 
Kauną, įkelti koją į Klaipėdą, 
jr tuo pačiu metu su panašiais! 
Šukiais ėjo didesniuose Lenki-' 
jos miestuose demonstracijos. 
Bet vos‘spėjo Lietuva lenkų ul
timatumą patenkinti, kaip Len
kijos spauda ir toji tariamoji 
lenkų visuomenė užgiedojo 
meilės romansus Lietuvai, tai 
esą musų broliai, musų geriau
sieji draugai, gerai susitvarkę 
vyrai ir valstybiškai moką gy
venti, ūkiškai tvarkytis.

Kaip nuotaika pasikeitė
Taigi, staiga per vieną naktį, 

matykite, tos visuomenės nuo
taika iš karingo ūpo virto bro
liška meile... Juk tai visa dirb
tina, sumontuota, sudaryta, su- 
deriguota, visai panašu į Aus
trijos plebiscitą Hitlerio ranko
mis ir kanuolėmis* įvykintą.

Jei tai tiesa buk kai tik iš
vydęs Lenkijos prezidentas Lie
tuvos atstovą pulkinininką 
Škirpą, tai jisai iš džiaugsmo 
net apsiverkęs, kad sulaukęs to
juos iškilmingos valandos ir 
štai jo akivaizdoje stovi gyvas 
lietuvis . . . Matykite, tiek ta
sai prezidentas buvęs susijaudi
nęs, kad net jo ašaros pasiro
dę! Tai krokodilo ašaros, ku
ris savo auką .prarijęs visuomet 
pravirksta...

—-

v:

syti ir savo patiektus Lietuvai 
reikalavimus vien tik diploma
tinių santykių užmezgimu su
siaurinti. Kitaip tarus*, lenkai 
turėjo pasitenkinti savo mažes
niais reikalavimais. Bet iš čia 
visai neseka, kąd jie butų savo

y

Lenkai, matyti pasiryžę šio
kiu budu veikti šių dienų poli
tikus, jiems prikalbėti visokią 
sentimentų, juos garbinti ir tuo 
budu veikti juos savo naudai.

Jei turėsime galvoje, kai ku
rių Lietuvos politikų gobšumą 
į valdžią ir jų norą būtinai iš-r 
kilusiose viršūnėse išsilaikyti) 
net vįsai nesiskaitant su Lietu
vos visuomenės nuotaika ir 
troškimais, tai lenkų diploma
tijos pasirinktas kelias visai ge- 
rai yra apskaitytas ir turįs sa
vo tikslų, kuriuos atsiekti kar
tais gali jiems ir pavykti.

Metas butų i pensiją išeiti
Tai galimą laukti, kad len

kai visur ir visokiomis progo
mis susitikę su šių dienų lietu
vių politikais mėgins juos vi
saip vaišinti, sukti galvas ir sa
vo užmaskuotų tiks»lų siekti.

Kadangi dėka visokių varžtų 
Lietuvoje laisvesnės mintys, 
kritika, negali pasireikšti, tai 
visai galimi visokie užkulisiniai 
darbai darbeliai, kurie Lietu
vai nieko gero nežada, žodžiu, 
Lietuvos valstybės gyvenimas 
staiga pasuko visokiais šunke
liais ir visokių tamsių pajėgų 
pasirodymas čia visai galimas.

Bet turėkime vilties, kad pa
galiau Lietuvos visuomenės at
sparumas tiek sustiprės, kad 
Lietuvą išves plačiu vieškeliu ir 
visokių geraširdžių, garbingų 
abejotinos tautybės* poniučių į- 
taka dings.

Tikrai, jau metas joms pasil
sėti. šitiek metų be didelių rū
pesčių gyvenę, galėtų pasilsėti 
ir į pensiją kartu su savo vy
rais išeiti.

Lietuvai tai butų tik ev<dkįau
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Ar Amerikos Jaunimas Ištautėja?
“Šiaurės Amerikos lietuviai 

amerikoiiėja, t. y. ištautėja. Tai 
faktas . . . kurio ginčyti negali
ma. Labiausiai užsikrečia ta li
ga jaunimas ir jai visai pasi
duoda.

“Anglų kalbą veržiasi ne tik 
į jaunimo lupas, bet ir į jo, or
ganizacijas ir $paud<p Jau turi
me ne vieną jauninto leidžiamą 
laikraštį kurįąiųe anglų Laibo? 
teisės sulygintos su lietuvių kal

ybos teisėmis arba ir ją visai nur 
stelbia.”* • r k <

rįąip ra^o V. Jocaitis “Pasau
lio Lietuvyj”, Rapolo Skipičįo 
Kaune redaguojamame laikraš
tyje. 'fojiau Jocąiti? ir taip nu- 
dejųoją: “Tąutjiiis lietuviškas 
susipratimas prasideda ir bai
giasi lietuvių kalba”.

Kok? čia tuščiąs plepalas? 
Kur čia logika? To rašytojo 
taisyklėųii? negali būti ištiki
mumo, ųegąli biifi nei meiĮes. 
Žmogus lotyniškai nemokėda
mas, negalėtų bųt geras katali
kas; ,nemokėdamas kalbos*, ne
galėtų įsimylėti jaunai svetim
tautei pažvelgus. Niekai!

Žinoma, Amerikos jaunimas 
geriau kalba .angliškai, negu 
lietuviškai. Svetimoje šalyje gy
venant, jų ir jų tėvų kasdieni
niai reikalai su svetimtaučiais. 
Bet tai nereiškia, kad jie ištau
tėja. Gaila, labai maža dalis to 
jaunimo moka lietuviškai skai
tyti —i o dar mažesnė dalis ra
šyti. Ištautėja? Kad ponas Jp- 
caitis pamatytų kaip godžiai tie 
“išgamos” griebiasi ir skaito 
tuos* ąnglų kalima laikraščius, 
kuriuos jis paniekina, jis nu
sistebėtų.

Kodėl visi progresyviai lietu
vių laikraščiai Amerikoj įvedė 
skyrius anglų kalba straips
niams? Dėlto, kad matė musų 
jaunimą trokštant žinių apie 
lietuvišką veikimą. Kada ran
da žmogų badu mirštant, ar 
jam duoda didelius pietus, kad 
pasivalgytų iki sočiai? Ne, duo
da pirma tik skystimo, paskui 
tik biskį valgio iki ligonis su-

■

atgal prie lie-
gyveni-

stiprės*. Taip ir su musų spau
da Amerikoj.. Laikraščiai ąnglų 
kalba spausdinami, kaip Jau
nimas čia Chicago j, y ienų .nu
meriu pritraukia daugiau jau
nimo
tuvįško visuomeninio 
mo, negu šimtai tokių spąusdi- 
nių kaip “Pasaulio Lietuvis”, 
kurių jie negali suskaityti.
Kas darosi su kalBa Lietuvoj?

Didesnis klausimas negu “ar 
Amerikos jaunimas ištautėja?”, 
turėtų būti “ar lietuvių kalba 
Lietuvoj ištautėja?” Paskuti
niais metais tiek daug svetimų 
žodžių pasiskolinta, kad iš Lie
tuvos siunčiami laikraščiai be
veik nesuskaitomi. Ar jau pri
eis prie to, kad turėsime Ame
rikoje laikraštininkai samdyti 
vertėjus, kad mums* išverstų 
tuos straipsnius į lietuvių kal
bą? Pirmiau čia Amerikoje ra
šydavom: “lietuvių kalba yra 
seniausia kalba pasaulyje; ji y- 
ra gryniausia kalba, nes nuo 
senų senovės nepasikeitė”. Taip 
jau negalime rašyti. Pavyzd in,

paties “Pasaulio Lietuvio” ir 
pažiūrėkime ar musų tėvai juos 
gali supraski:

“Olimpinė' ugnis bus nešama 
estafetėmis per Klaipėdos kraš
tą ... į Kauną.” ^Kažin kokie 
arkliai yra tie “estafetės”; gal 
panašus į žemaitukus?—B.M.).

“Suimprovizuotame stadijo- 
ne, kuriam trukdo . . . vilų bal
konai ir vielos, žiūrovai seka 
orasvydžio rungtynes. Ameri
kos pusėje žaidžia . . . išsitrė- 
niravę vyrai.”

Skaitykis ir stebėkis! Juk čia 
jau ne lietuvių kalba, — bei 
anglų ąų lietuviškomis galūnėj 
mis. Peržiūrėjęs keletą tokių 
Lietuvos laikraštininkų žernčiu- 
gų, manau aš geriau užsivilk
siu sau overkotį ir eisiu po 
strytus pasivaikštinėti, po Sto
rų langus pažiūrėti.

Bronius Matijošaitis
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“.Garso” redaktorių 
antruoju ąekreto- 

Lukošiutė iš Chicą-

r

NAUJIENOS
W"

PITTSBURGH, Pa. — Ge
gužės 9 d. Roosevelt viešbuty
je prasidėjo LRKSA 51-mas 
seimas ir tęsisi iki gegužės 12.

Apie 2-rą valandą po pietų 
rengimo komisijos pirminin
kas J. B. Tamkevičius, atidarė 
seimą pakviesdamas organi
zacijos prezidentą Leonardą 
Šimutį užimti vietą. Pastara
sis formaliai atidarė šį 51-mą 
seimą, paskirdamas į manda
tų komisiją J. Masionį iš King- 
ston, Pa., A. Kazlauską iš 
Chicagos ir kun. A. Jurgutį iš 
Bridgeville, Pa. ženklelius de
legatams prisegioti buvo pa
skirta: p-lės S- Matuzaitė iš 
SwoyerviHe, Pa., M. Mickevi
čiūtė iš Forest City, įPa., Lau- 
liukonytė iš Steubenville, O- 
hio ir Emilija Vilkienė iš Chi
cago, III.

Susivienijimo sekretoriui J. 
B. Šalimui iššaukus Pildomo
sios Tarybos narius ir 
atstovus pasirodo, kad 
yra 112 atstovų, kurie 
vauja apie 93 kuopas.

Chicagos atstovybė
seime susidėjo iš 19 delegatų.
Seimo Vedėjo ir Šeiminių Ko

misijų Rinkimas
Šiuo atžvilgiu katalikų susi

vienijimas, tur būt, pralenkia 
ir bolševikiškas organizacijas, 
nes yra renkama ne tik seimo 
vedėjai, bet ir visos šeiminės 
komisijos, išskyrus mandatų 
komisiją.

Pirmiausiai buvo viešai no
minuota seimo pirmininko 
vietai. Ignas Sakalas iš Chica
go, Ilk, ir komp. A. Aleksis iš 
Waterbury, Conm Slaptu bal
savimu laimi Sakalas 64 bal
sais* prieš Aleksio a 46 < Seimo 
vice-pirmininko vietai yra no
minuojama: A. Sutkus iš Wau- 
kegan III., ir Pranas Jurevi-

kuopų 
Seime 
atsto-

šiame

čius iš Pittston, Pa. Jurevičius 
90 halsų laimi rinkimus prieš 
Sutkaus 19 balsų.

Panašiu hudu viešu nomin- 
avimu ir slaptu balsavimu iš
renkama pirmuoju seimo se 
kretorium 
M. Zujus, 
rium Ieva 
go, III.

Įnešimų 
ma: adv. J. Grišius, J. Kviet- 
kauskas ir A. Leškąuskas. 
Spaudos ir rezoliucijų komisi
jon išrinkta A. Aleksio, V. 
Grještaraičio, kun. J. Baltuse- 
vičiąus, P. Glugodienės ir P. 
Katiliaus.

Maršalkomis išrinkti: Ado
mas Marčiulaitis iš S. S. Pitts-; 
burgh, Pa., ir Juozas Šimkus 
iš McKee? Rocks, Pa. Vadina
si abudu vietiniai.

Su išrinkimu seimo vedėjų 
ir šeiminių komisijų buvo baig
ta ir pirmoji seimo sesija.
Antra Seimo Diena—Valdybos 

ir Komisijų Raportai
Antroji seimo 

pašvęsta Centro Valdybos ir 
Komisijų Raportams.

Pasirodo, kad ir katalikų 
susivienijimas turi atspaudęš 
seimi.pjų darbų knygą gana 
didelio formato, kuri suside
da iš 150 puslapių. Šioje kny
goje yra sudėta praeito Chi
cagos Seimo pratokoląs, Cen
tro yalęlyho?/ Pastoviųjų Ko
misijų raportai ir kuopų įne
šimai. Bet kuopų įnešimų bu
vo visai nedaug palyginant su 
SLA kuopų įnešimais,—jie su
darė 6 puslapius šeiminės 
knygos.

Iš Centro Komiteto raportų, 
tur Būt, buyč įdomiausias ir 
geriausiai prirengtas tai Cen
tro sekretoriaus J. B. šaliuno 
raportas, kuris užėmė apie 30

diena buvo

TILTO pamatas-~jo
TVIRTUMAS

Kada imsi savo rytojaus gyvenimo rumus 
statyti, pirma gerai pagalvok kokį pamatą 
darysi, nes nuo to ir jų ištvermė. Ir tiltas 
lengvai atlaiko ledų krušos spaudimą, jei 
tik jo pamatas tvirtas.

Tas pats yra ir su spulką. Jūsų padėti pi
nigai niekuome,t pepražus, jei tik spulka 
yra ant sveikų pamatų.

Lithuanian BuRdipg, Loan and Savings 
Ass’n. (Naujienų Spulka) jūsų pinigams pil
nai užtikrinta vieta, nes čia jie Federal Say- 
ing? and LOan 
drausti.

Insurance Corporation ąp-

*AFtTV
OF VOU»

[ĄCMĘ^AUJI^NŲ Foto]

Čia matome tris srovinių linijų Hudsojio tipo garvežius. Juos pastatė Yųrr 
ko centraliam gelžkeliųi American Locoinotive kompaniją, ^okię? pat išvaizdos 
Įokomotivus aptarnavimui “Twptieth '.Ceįntųry Limitedv greitųjų traukinių dab.ąr 
stato Pullmano Kompanijos dirbtuvės Chicagoje.

Šitie nauji garvežiai greitiems paąąžieriniąins tra.ukiųiąm? turi 4790 urktių p.ajėr 
gos. Srovines linijas suprojektavo Henry D.reyfuąs.

knygos puslapių ir labai ge
rai nušvietė organizącijos sto
vi

Iš Centro Sekretoriaus rap
orto pasirodė, kad katalikų 
susivienijimas turi 244 kuopas 
ir 10,420 suaugusių narių, ku
rių apdrauda siekia $5,56175Q. 
Kuopos yra šiose valstijose: 
Connecticut, Illinois, Mary- 
land, Massachusetts. New Jer- 
sey New York, Ohio ir Pėnn- 
sylvania. Daugiausia kuopų ir 
narių yra Pennsylvanijos val
stijoj, o mažiausią Marylandę. 
Jaunamečių narių susivieniji
mas turi lik 470, su jauname- 
čiais narių skaičius' iš viso sie
kią 10,890.

Taip pat sekretoriaus ra
portas parodo, kad katalikų 
susivienijimą? nariai? eina 
mažyn. Pavyzdžiui, susivieni
jimas prieš dvejus metui tu
rėjo išviso narių 11,469, o šian
dien tesirąnda tik 10,890. Va
dinasi sumažėjo ant 579 narių.

Finansinė padėtis, trumpai 
suglaudus, kaįp parodo centro 
sekretoriaus raportas, yra to
kią: su gruodžio 31 .d. 1937 
m. Totą.1 jLcdger Ąs?ets (pa
gal vę4ąmąs ,(knygas) $1,3989,

Gross Ąsąets (vi?a? turtas) 
$j[,405,^LQ7.

Totai Ądmltted Assets (da- 
leidžiamas turtas) $1,152,681. 
90.

j imas turi pakankamai keblu
mų su morgičiais, turi defol
iuotų bonų sumoje $107,000.00.

Tačiau apdraudos fondas 
yra gerame stovyje, pagal val
džios ąkųtąro apskaičiavimą 
apdraudos narių ‘solverijcy” 
yra 109 nuošimčių. Tik kiek 
keblumų Jurimą su lėšų fondų 
ir pašalpos skyriais.
Trečia seimo diena. Sveikini

mai ir svečiai
Trečiojo seimo diena dau

giausia Ųuvo pašvęsta svarsty
mui konstitucijos pataisęs dėl 
įvedimo naujo vaikų skyriąu?. 
Buvo priimti trys nauji vaikų 
skyriai. i

Kiek esu jau dalyvavęs SLA 
seimuose, tai seimai yra syei- 
kinami laiškais ir telegramo
mis ir dažnai yra prisiunčiama 
su sveikinimais ir aukos. Bet 
katalikų susivienijimo šiame 
seime tai sveikinimo laiškų h 
telegramų labai mažai tebu
vo palyginti su SLA seimų 
sveikinimais. O aukų su svei
kinimais tai dar mažiau.

Tačiau teko pastebėti, 
šio susivienijimo '
paprotys ąveikinh ?eiųie žo
džiu. Dažnai atidarius ?.esij,ą' 
(atsikelia vienas lar kitas 
gątas, ir sveikina ?.eimą pats" 
sayo vardų, ąr nuo kuopos bei 
apskrities. Arba koks ayečias 
atsilankę, tai, žiručk, jau svei
kina seiipą.

Svečių ir neperdaugiausiai 
matėsi. Nežinia kodėl yietos 
kątalikai JPittsburgho biznje- 
rįai tiesiog ignoravo šį sejipą. 
Jy visai mažai tesimatė seųne.

Matėsi syečių iš kitų rniesr 
tų atvykusių; teko susitikti 
su p. Vincu Uždaviniu kuris 
nęlabai seniai yra atvykęs iš. 70 Į(aL Adolfas Pejęckųs iš 
Ųetuvos ir fank^si ka? Pit

lonijose. Jisai irgi žodžiu svei
kino seimą.

Jei nebūčiau žinojęs, kad 
Roosevelto viešbutyj yra lai
komas katalikų susivienijimo 
seimas, tai pro viešbutį eida
mas nieko nebūčiau pastebė
jęs. Vadinasi, nebūčiau dasi- 
protėjęs, kad čionai yra ląi 
kęmas seimas. Nes iš lauko 
pusės nebuvo nei lietuviškos 
vėliavos, nei jokios iškabos, 
kad čionai yra laikomas sei-> 
mas. Viešbučio svetainėje irgi 
nebuvo nei lietuviškos, nei a- 
merikoniškos vėliavos.

Vadinasi, nebuvo jokio pa
gražinimo nei iš lauko nei iš 
vidaus, taip sakant, su seimo 
renginiu buvo apsieita labai 
kukliai. O gal dėl apsileidimo 
nebuvo jokio pagražinimo.

Nežinau, sąkonia, kad kaž
koks ten ..nesusipratimas buvo 
įvykęs tarp.ęrf1 seimo; rengimo 
komisijos ,(ir Susivienijimo 
Centro VąldĮybos ...
Paskutinė Seimo Diena.—Val
dybos Rinkimai.—Kitas Sei
mas bus Worcester, Mass.
Paskutinė seiiiię diena, tur 

būt, buvo svarbiausia už vi
sas kitas dienas, nes tai buvo 
rinkimas ’tientro Valdybos, 
balsavimas sekamam seimui 
vietos ir kiti tokie dalykai, ku
riais .domėjęsi daugmnas sei
mo delegatų.

Centro valdybos balsavimo 
pasekmės buvo tokios: prezi
dento urėdan nebuvo jokios 
opozicijos ir senasis preziden
tas Leonąrdas Šimutis iš Chi- 
cągos buvo išrinktas vienbal
siai.

Vice-prezidcnto vielai viešai 
buvo nominuota Petras Kara- 
šauska? iš Plymouta, Pa., ir 
P. Muliolis iš Čleveland, ,0hię. 
Rinkimus laimėjo Karaša.us-

.»

kandi- t

kad
yra

J. Grišius iš Chicago, III., 57 
bal.

Iždo globėjais liko išrinkti 
Vencius ir Beleckas.

“Garso” redaktorių buvo iš
rinktas be opozicijos senasis 
M. Zujus.

Dvasios vadu buvo išrinktas 
kun. Juras iš Worcester, Mass.

Kitas seimas buvo nubalsuo
ta laikyti W.orcester, Mass.

—5. Bakanas

L. R,-K. S. A. seimi 
nis bankietas

PITTSBURGH, Pa. — Ge
gužės- 11 d. LRKSA šeiminis 
bankįetas įvyko Rooscvelt vieš
butyje. Svečių dalyvavo per

100. Tai duugiausia buvo sei
mo d-ejegatai ir svečiai atvykę 
iš kiiy miestų.

Kažin kodėl vietinė? Pitts- 
burgho publiko? labai mažai 
tedalyvavo, o ypačiai S. S.
Pįttsburgho katalikiškų biz
nierių kajp įr nesimatė, išė- 
mu^ Marčiulaičįus, Stravins
ku? Grajauskus. O iš North 
Sidė? tai, tur hųt, nebuvo nė 
vieno katalikiško biznieriaus,— 
^alyvavo tik Mažuknai ir Pi- 
vųrpnai.

Kunigų žinoma, tai buvo 
dąug: netik svečių, bet iš 
Pittsburgho ir iš Pittsburgho 
priemiesčių.

Buvo ir kalbų bąukieto me
tu. Daugiausiai kalbėjo kuni
gai. —Svečias

mi Šąhonų ir Lubienės. Jiems 
buvo malonu susitikti po ilgų 
metų nesimatymo.

Druteoių šeimyna taip pat 
dalyvavo ir laidotuvėse seno
vės savo pažįstamo Ąnfano 
Kpževičiaųs, kuris buvo pa
laidotas gegužės 7 d. šv. Ka
zimiero kapinėse.

Drutenių šeimyna išvyko- at
gal į namus gegužės 8 d.

—Korės.

“NAUJIENŲ" 
GEGUŽINĖ 

BIRUTĖS DARŽE 
Gegužės 22 d. 1938

Svečiai iš La Porte, 
Ind.

PITTSBURGH, Pa.------ Ge
gužės 6 d. buvo atvykę sve
čiai 4r viešnios iš La Porte, 
Ind. Jie viešėjo pas Charles K. 
(Pikelį (629-—54 th St.). Tąi ka- 
dajsia buvę Pi.ttsburghiečiai ir 
geri ųaujicniečiai, būtent Pet
ras ir Adelė Druteniai. Taip 
pat su jais buvo atvykę jų 2 
dukterys (Violet ir Nele) ir 
sūnūs Viktoras su savo žmona 
Lilija bei dar vienas Drutehių. 
jauniausias suims Pranas.

Buvo atvykę 2 mašinomis. 
Kelionė visur gerai sekėsi.

Druteniai yra seni pažįsta-

Siu Metu
Ekskursijos Lietuvon

Užgirtos ir remiamos

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1938 Metams
LIETUVIŲ KEISTUČIŲ J>AšEL- 
POS KLIUBO VALDYBA 1938 ME
TAMS: Jomes Sholteman, 3237 W.

be Moyne St.. Pirm.; Juozapas 
Staliorąitis, 7244 So. Tulnian Avė., 
Pirm. Pagelbininkas; Miss. He
leri Chapas. 4403 So. Albany Avė., 
Nut. RMt.; Walter Sharka, 4635 
So. Washtenaw Avė., Tel. Lafa- 
yette 0559, Finansų Rašt.; Mrs. 
Mary Warnis. 3838 So. Kedzie 
Avė., Kasierka; Petras Ųlišaus- 
kas, 3145 W? 40th Place, Kont. 
Rašt.; Leonas KlimaviČia, 2534 
W. 46th St., Kasos Globėjas; Dr. 
M. T. Strikol, 4645 So. Ashland 
Av., Tel. Boulevard 7820, Gydyto
jas; George Menkas, 127 N. Dear- 
bom St. Tel. Central 4410, Pata
rėjas; Mike Kasparaitis, 6556 So. 
Bishop St., Knygius; Jonas Kon- 
droška, 2841 W. 40th St., Kont
rolės Pirm.; Miss. Adelė Ambro- 
zaitė. 1423 So. 51st Ct., Vajaus 
Rašt.; Mrs. Marijona Sakalienė, 
3137 W.‘ 44th St., Biznio Rašt.; 
Juozapas Bendokaitis, 3116 So. 
Halsted St.. Korespondentas. Su
sirinkimai atsibuna kožną mėnesi 
kas pirma sekmadieni 12 vai. d. 
Hollywood svet., 2417 W. 43rd 
St.. Chicago. III. Mokesčiai pri
imami 11 vai. iš ryto.

M E M B E R

Pasinaudokite
Musų Senu 
Paturimu

LITHUANIAN BUILDING, LOAN & 
SAVINOS ASSOCIATION 

(NAUJIENŲ SPULKA)
1739 SO. JIALSTED STREET

Kai, ,s užrinkdama s 60 
prieš Mųlįolio 55 bal.

Sekretoriaus vietan 
datavo senasis J. B. Šaliunas
ir T. D. Kvietkus iš Wilkes 
Barre, Pa. Kvietkus laimėjo 
65 bal. prieš Šaliuno 49 bal
sus.

Vadinasi, senasis sekretorius 
pralaimėjo rinkimus, nes prieš 
jį buvo seime varoma agita
cija. O kiek teko pastebėti, tai 
p. šaliuno, tur būt, buvo vie
natinis nusikaltimas, kad jis 
gal buvo per daug liberališ
kas. Ponas Šaliunas yra ištar
navęs organizacijos valdyboj 
apie 16 metų. O kai naujas 
sekretorius buvo išrinktas, tai 
^e^ąj.ąm seKreJųrju; JM&ųyp iš
tartas nė padėkos žodelis. Nors 
pądėkoini? seime b.uy.o apda-; 
linti visokie veikėjai, bet Ša- 
jjų.nųi j.ęs (buvo pasigailėt# .. .

Iždininko vieton kapdidatą- 
vo J. jęrieika iš Pjt.tst.on, Pą.? 
ir Juozą? Venslaųskas iŠ Eįd- 
wadsville,i< Pa. Rinkimu? lai
mėjo Joųei'ka 60 I?al. prieš 
yensląųsko 55 bal.

Daktaro (kvotėja urėdai): Dr. 
Rakauskas iš Chįcago, I1L, 63 
baj., Pr. J<riščiunąs (seną?j?) 
iš Scrąntoų, 'Pa., surinko jik 
52 bal. J iždo globėjų?: postas 
Vencius i? Ka,wraųce, Mass-,

M* ir

LIET. LAIVAKORČIŲ SĄJUNGOS 
TREČIA KLIASA

Antra ekskursija gegužio 28 d. laivu 
“Gripsholm”, tiesiai į Klaipėdą per 11 die
nų, kąina $206.00. Bet grįžtant atgal po 
rugsėjo 25 į, bus sugrąžinta $5.75.

Trečia ekskursija birželio 11 dieną, 
Chicagos Lietuvio Choro “PIRMYN”, lai
vu “Britannic” i Franciją, iš ten gelžkeliu 
i Kauną ąrba Klaipėdą per 9 dienas. Kai
ną $209,50, bet grįžtant po rugsėjo 25 d. 
bus sugrąžinta $5,75.

Ketvirtą ekskūrsija birželio 18 dieną, 
laivu ‘‘Aąuitania”.

Penktą ekskursija liepom 1 dieną, lai
vu “Gripsholm”.

Šešta ekskursija liepos 16 dieną, laivu 
“Aąuitania”.

Prie visų $a pažymėtų kainų reikia 
pridėti: valdžios taksų $5.00, ne Amerikos 
piliečiams dar ir $8,00 pagalvės.

Taipgi užsisakykit kambarius ant lai
vo, nes prieš išvažiavimą nebus galima 
gauti.

Gelžkelis nuo Chicagos į New Yorką ir 
ąįtgąl kainuoja $3240; Amerikos pasas 
$10.00 ir vokiečių vizas 50c. šios visos eks
kursijos yra užgjrtos per Lietuviu LąĮva^ 
korčių Agentų Sąjungą.

Lietuvos piliečiai privalo gauti leidi- 
mą sugrįžti, kuris kaip kada užtrunka me- 
uesi ar daugiau laiko. Todėl reikia iš aųk«- 
sto pasiųsti aplikaciją.

Visu? dokumentus ir laivakortes pa
rūpins NAUJIENŲ laivakorčių skyrius, 
J739 So, Ralsted SL Chicago, III.

DRAUGYSTĖS TAUTISZKA GAR
SUS WARDAS LIET. IR LIETU
VAIČIŲ 1938 METŲ VALDYBA:

Pirmininkas Petras Ukockis; Pa- 
gelbininkas Stanley Stoškus; Raš
tininkė Lucy Diktus; Finansų 
Raštininkas Bruno Judaiko; Ka- 
sierius P. Pikturna; Kasos Globė
jai: K. Cibulskis ir F. Venckus; 
Sudžia F. Diktus.

DRAUGY8TĖ PALAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 1938 METAMS:

John Jackas— pirmininkas, 6504 
So. Rockwell St.; Adam Subaitis 
—vice-pinn., 1947 String St.; 
Gasper Pakeltis—nut. rašt., 4019 
So. Artesian Avė.; Frank Micklin 
Jr. — finansų ra$ti., 4917 South 
Komensky Avė.; Frank Medalins- 
kis—kasierius, 8159 Emerald Av.; 
Frank MargeviČia—Jęontr. rašt., 
4348 o. Washtenaw Avė.; B. J. 
Jakaitis — Auditorijos atstovas, 
826 W. 34th PI.; A. Subaitis, A. 
Tamev.ičia ir P. Augustinas — 
Trustees.

Bosses Won’t 
Hire People with 
Halitosis ( BREATH)
People who get and hold jobs 

keep their breath agreeable
•Hth the best to choose from these days, em- 
toloyers favor the person who is most attrac- 
tive. To business iife as in the sočiai world, 
halitosis (unpleasant breath) is considered the 
worst of faulta.

Unfortunately everybody ouffers from tbla 
offensive condition at some time or otner— 
many more regularly than they tht .k. Fermen- 
tation of fopd particlefl skippcd by the tooth 
brush is the cause of most cases. Decaying 
teeth and poor digestjon also cause odors.

The quick, pleasant way to improve your 
breath is to ūse Listerine, the qulck deodorant, 
jeve^y paorniug and everv night.

Listerine ha!ts fermentatjon. a major cause 
of odors, ąnd oyerconoee the odors themsolvea. 
Your breath becomep ėweet and agreeable. lo 
**••• not offend dthers.

Tt_you value your job and your friends, usa 
Lirterine, the sale antiseptic, regularlv. Lam« 
Šert Pharipncal Company, St. Loufs, M<>*

Don’t offend atkers, Utedk
halitosis witb LISTERINE

ĮSpMalUtA, T4

/orECQNQMY and 
SATISFĄCTION ūse 

"Baubk Tėsted/PoųbkAdiopf

ILV PPWDER.
Sinįe Mot Toffay<K^5^3rrA^o 

ouncef for 254 
fug jPack -f No^Slack Flllinj
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Diena 1$ Dienos
nn

Filomena Nezelskienė 
Baigia Sveikti

ROSELAND. — Filomena Ne
zelskienė, 136 E. 107th St., iš
gulėjo lovoj apie du mėnesiu 
po gydytojo priežiūra. Dtbar 
jau vaikščioja ir baigia sveik
ti.

Ponia F. Nezelskienė turi ta
vernos biznį ir yra sena Nau
jienų skaitytoja ir rėmėja. Ji 
yra taipgi Chicagos Lietuvių 
Draugijos narė. Kaipo ligonė, 
ji atsisakė iš draugijos pašal
pą imti, k:.s liudija jos pra
kilnumą.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė. Tel. Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run (Screened) Tonas $7.00
SMULKESNĖS 50 tonų ar daugiau ..........  Tonas $6.75

Perkant 5 Tonus ar Daugiau <
ŠI KAINA TIK PER GEGUŽES MENESI

GARSINKITES “NAUJIENOSE

Šmotu Servizas
Vienam
Žmogui

Senas Petras.

Antanas S. Kuizinas 
Treti Metai Serga

MARQUETTE PARK. — An- 
tanas S. Kuizinas, 2548 West 
Marųuette Rd. jau treti metai 
kaip serga. Liga įsimetus į 
rankr.s kaipir paraližius. Ligo
niui daug kainavo gydytojai 
ir vaistai. Šiandien ligonis jau
čiasi geriau, bet dar negali dirb
tuvės darbo dirbti. Yra senas 
Naujienų sskaitytojas. Nuo sa
vęs linkiu draugui greitoj at
eity p: sveikti pilnai.

Senas Petras.

Bessie Srubienė 
Sugryžo iš Hot Springs

ENGLEWOOD. — Ponia Bes- 
s e Sriubienė, 543 W. 63rd St., 
tavernos savininkė,. jau sugry
žo iš Hot Springs, Ark. Ji ten 
išbuvo apie 10 savaičių, gydė
si ir maudėsi ir mineralinius 
vandenius gėrė. Ji maudėsi kar
štose m udynė^e, o mineralinio 
vandens tai ir Chicagon parsi
vežė ir net Senam Petrui davė 
išsigerti į sveikatą.

Draugai M. ir B. Sriubai yra 
seni Naujienų sk. kytojai ir rė
mėjai. Užlaiko didelę erdvią 
taverną viršpaduotu adresu. Vi
suomet puikus gėrimai, o tre
čiadieniais “barbeąue” veltui.

Senas Petras.

« *•/ ŠŽiO®W^
[ACME-NAUJLENŲ Foto]

Anglijos kareiviai daro militariškus pratimus prie Gibraltaro. Čia parodomi kariš
ki manevrai. \ 7

Izidoriaus Šileikio 
Varduvių Puota

BRIDGEPORT. — Izidorius 
Šileikis, tavernos bizmio savi
ninkes, 3233 S. Lituanica Avė., 
gegužio 9 dieną susilaukė daug 
svečių, nes tai buvo jo vardu
vių diena. Gal ir netikėtai pa
sidarė graži puota, kurioj sve
čiai sveikino Šileikius su Izido
riaus diena. Svečių buvo net 
IŠ Auroros — tai ponai Pociai.

Ponai šEeikiai yra širdingai 
dėkingi visiems svečiams už at- 
lankymą ir sveikinimus.

Senas Petras.

Serga Elzbieta 
Pocius

BRIDGEPORT. — T: vernos 
bizmo adresu 3313 S. Halsted 
St. savininkė EEzabeth Pocius 
susižeidė ranką ir ją parištą 
nešioja. Yra gydytojo priežiū
roj. Senas Petras.

UŽPRAŠOME!
Visus “Naujienų” skaityto
jus ir draugus atsilankyti į 
naujienų Gegužinę Birutes 
darže gegužės 22-rą dieną.

D. L. K. Vytauto Draugijos mėnesinis susirinkimas* įvyks ant
radienį, gegužio 17 d. 7:30 v. v. Chicagos 
torijoj, 3133 S. Halsted St. Susirinkimas 
nariai privalote būti. Kurie esate pasilikę 
būtinai pasirūpinkite apsimokėti. —P. K.,

Lietuvių Audi- 
svarbus, todėl 
su mokesčiais, 
sekr.

Kad Widman turi malevos ir sienų popieriaus viso
kiems malevoiimams ir sienų ponieriaus lipdymo J 
tikslams. Užeikite į krautuvę, mes džiaugsmingai pa-. T 

rodysime saVo didelį staką
Musų reputacija:. Geriausias už nebrangiausias 

kainas
Štai čia musu keli specialai: 

AGIPTIŠKA MAIŠYTA MALEVA IŠVIDAUS IR 
IŠLAUKO REIKALAMS ...................................... Galionas
GATAVAI MAIŠYTA MALEVA, BALTA IR 
SPALVOSE ...........................
LINOLEUM KAURAI 9x12
SIETAMS VIELOS

$1.79
.... Galionas 95c

53.98
Ketv. pėda 2V2C

WIDMAN’S PAINT STORE
3405 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 3998

Tavn-yiimin Lietuvon fradas> ° pagalios visi pajauniai, i&vaziuujci uiciuvmi Tvarkos vedčjll buvo K> Ze.
Stanley Tamašiunas su savo 

žniona Katrina ir duktere Ju- 
lia gegužės 20 d. išvažiuoja sa
vo automobiliu į New Yorką. 
Pakeliui dar žada apsistoti 
Pittsburghe pas savo švogerį 
Širvinską. Iš Pittsburgho tiesiai 
patrauks link New Yorko, kur 
gegužės 28 d. Laivu “Grip- 
yholm” išplauks į Klaipėdą. Ta- 
mašiunai užlaiko viešbutį, ali-» 
nę ir hardvvare krautuvę ant
rašu 6136 Archer Avė., Argo, 
III.

Naujienų laivakorčių skyrius 
linki Tamošiūnams geriausios 
kelionės. '

Jono Urbono ir 
Onos Va iš Viliutės 
vestuvių iškilmės

Tai buvo šauni'ės''Vestuvės 
Marųuette Parko kolonijoj

Gražus Indai Ir 
Sidabras Papuoš 
Jūsų Stalą

Gražiai paklotas su gražiais 
indais stalas sužavi nors ir pa* 
prasčiausį asmenį. Todėl gera 
ir sumani šeimininkė dabar tu
ri gerų progų įsigyti gražus 

į indus už mažus pinigus.
Naujienos savo skaitytojams 

suteikia tokią pro.t.ą. Pasinau
dok it ją pakol dar nevėlu. Dar 
galite gauti indų. Tėmykit kas
dien kuponus Naujienose. IŠ- 
sikirpkit juos ir tuo jaus atsi
uskit į Naujienas., Indus ga- 

; lite pirma pamatyti, o paskui 
juos už keletą centą įsigyti.

Taipgi už mažus pinigus ga- 
' lite gauti augštos rųšies Ro- 
: gers sidabrinius setus.

BUDWIT’S
| RADIO SERVICE

Electrical Appliance Service

4644 S. Panlin’ St. Yards 1460 
Rezidencija:

3019 S. Union Avė. Vict. 8269

meckis. .
Urbonų vestuvių puotoje da

lyvavo suvirs 300 žmonių. Tarp 
jų buvo daug biznierių. į

Jaunasis Urbonas, dar vaiku 
būdamas, yra daug pasaulio ša
lių apkeliavęs. Gimęs Rusijoj 
1917 metais, buvęs Japonijoj, 
Auajų salose, Lietuvoj, Latvi
joj, Vokietijoj, Olandijoj, Švei- 

ir 
yra

carijoj, Francijpj, Italijoj 
Anglijoj. Jaunojo amatas 
maliorystė.

Jaunasis Urbonas gavo 
kaipo vestuvių

nuo

“Faun” 
Design

Vertė
$2-50

GERA PROGA ĮSIGYT
Rogers Sidabrinius Setus

Nepamirškite Užeiti Pas:
PETE YOTTNG 
ŠALTAS IR SKANUS 

SCHLITZ ALUS 
83 IR KEAN AVENUE 

(prieš Tautiškų kapinių vartus)

jaunieji Jonas 
gyvens nuosa-

t'ivo tėvų karą 
prezentą.

Po vestuvių 
ir Ona Urbonai 
viam flate.

Iš savo pusės veliju jaunave
džiams ilgo ir laimingo gyve
nimo. —Raulas. J

Su 6 Kuponais
Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilną Setą

■
 Puikus 3-jų ir 2-jų I 

šmotų ROGERS 
Sidabro Setai

Tiktai po 990 už ■ 
kiekvieną setą 

Įyysu 6 kuponais

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOV1NG
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam i farmas ir kitus miestus, 
žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. YARDS 3408

Gegužio 7 dieną įvyko Jono 
Urbono ir Ghos Vaišviliutės 
vestuvės. Abu Marųuette kolo
nijos gyventojai. Jaunasis yra 
plačiai žinomų biznierių Juoza
po ir Domicėlės Urbonų sūnūs. 
Urbonai užlaiko modernišką 
“Aristo” taverną, 2418 W. 67 
str., yra draugiški žmonės ir 
Naujienų patriotai.

Vestuvių ceremonijos buvo 
atliktos Marąuette Parko lietu-

Svarbus Pranešimas 
Karo Veteranams

Ceremonijos-e dalyvavo šie 
asmenys: garbės pamergėmis 
buvo Frances Conrad ir Ste- 
phany Svatrin, prie jų Walter 
Gabrėnas ir Ruth Urban, Peter 
Sąatrin su PauEna Yuknis, Jo
nas Užkalnis su Helen Urban, 
Victor Gailius su Dorothy Uol
ines.

Temple bąli room prie 69-tos 
ir Emerald gatvių. Po skanios 
vakarienės buvo programas* ir 
daug kalbų. Dainavo panelė 
Frances Gauruckas 
savo daina sužavėjo, 
jaunojo tėvai Juozas 
celė Urbonai, paskui
tėvai ponai Vaišvila ir Vaišvi
lienė, taipgi dėdė Viktoras Gab
rėnas, šlepetis, Radzienė, Con-

ir visus
Kalbėjo 

ir Domi- 
jaunos’os

Natūralizacijoj departamen- 
tr s praneša, kad palengvinimas 
pasaulinio karo veteranams 
tapti Jungt. Valstijų piliečiais, 
kurį kongresas buvo prailginęs 
iki (šių metų, pasibaigs gegužės 
May 24 d., 1938 metais.

Todėl, buvusieji kareiviai, 
kurie norite būti šios šalies 
piliečiais, kreipkitės į Immigra- 
tion and Naturalization Ser
vice, Room 718, Post Office 
Building, Canal and Van Buren 
sts., Chicago, III., ir išpildyki- 
te reikalingą aplikaciją tuo- 
jaus, nes po virš minėtos die
nos bus vėlu.

Vykstant pildyti aplikaciją 
paimkite st.vo “discharge pa
pers” arba kitokius dokumen
tus, kad galėtum prirodyti, jog 

| esate tarnavę Jungt. Valstijų 
' kariuomenėj.

Jos. Judickas,
Darius-Girėnrs Post 271.

i --------- -------------- - .---------- — -------j . n uir . . i . ’

“NAUJIENŲ” 
GEGUŽINĖ

BIRUTES DARŽE
Gegužės 22 d. 1938

ARBA GALIT GAUTI SU 6 KUPONAIS 
didelius peilius už . 
didelės šakutės už ... 
sriubos šaukštus už ... 
salotom šakutes už 
arba t. šaukštukus už 

Ice Tea šaukštai už ... ____
Per paštą 15 centų extra už persiuntimą.

Dėžė Sidabrui Sudėti $1.75
(paštu 35c extra)

Iškirpkit Šį Vertingą Kuponą* 
fSITEMYKIT! Prašome aiškiai išspausdinti savo vardą ir antrašą, 
kad išvengti nesusipratimų siunčiant jums sidabrinius daiktus arba 
dėžę.

6

6
6

$1.49
1.19
1.19
1.19 
790 
1.19

. Y A N A S
GELEŽIES PREKIŲ IR MALĖ* 

VŲ KRAUTUVĄ
Maliavos, Varnišius, Geležies iš
dirbiniai, plumbingo reikmens, ✓

Langų „Stiklai. i »
2817 W. 63r<t Street !

Phone PROSPECT 1297 
Lietuvių Krautuvė

Garsinkites “N-nose”

DAILY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE

DIRECTORY

VERTINGAS SIDABRINIŲ DAIKTŲ KUPONAS ' «
NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Cricago, III.

Norint įsigyti užtikrintus sidabro daiktus, sutaupykit 6 iš šių 
kuponų paeiliui numeruotus ir atneškit su 99c. Jei norit ekstra 
setų, ar dėžę — atneškit 6 kuponus ir 99c, skaitant už kiekvieną 
setą atskirai, o už dėžę 6 kuponus ir $1.75. ’

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai turi būti asme
niui pristatyti į ofisą. Tie, kurie gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir pinigus paštu, bet turi atsiųsti ekstra 15c pašto ir pa
kavimo išlaidoms padengti, arba išviso $1.14. Užsakant dėžę paš
tu, reikia atsiųsti ekstra 35c.

Siunčiu ............ kuponus. Taipgi pinigais ...... _.............-........... ...

Atsiųskit man ............................................. ................ „..........................

Vardas ............... :.............. ..........................................~.........  _

Adresas .........-............. .... ............ ............................. ......... ..... ...............

Mieštas ................................    Valstija ..........—.............

Kupono No. 136 Gegužės 16 d.

FOTOGRAFES
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

420 W. 63rd St 
Tel. ENG. 5883-5840

LIGONINES— 
HOSPITALS

PETER PEN

OcTrte.

WOUI AMD 
PlAMOUO 
OKJ A^V

\A/w->A/MArr 
IS RE p 

DOIKJO/

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI

GYDYMAS.........................$£0.00
LIGONINĖJE .................. vV
RAUDONGYSLCS- IŠIMAMA viena

diena ligoninėje ___  $15-00
RAUMATIZMAS $9.00

greitai palengvinama .......£
VISAS LIGAS GYDOMA $1,00
Ekzamtnaciją įskait. vaistus ■ ’

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So. Kedzie Avė., Chicago.

Tel. Lawndale 5727.

• RĘSTA UR ANT AI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIU VALGYLA 

750 West 31st Street
A. A. NORKUS, Savininkas 

Tel. VTCTORY 9870.

SPRINGINN
Pranešiu, visiems draugams ir 

lietuviams kad esu naujoj vietoj 
82nd and Kean avė.—Senoj A. Ku* 
chinsko vietoj. Daržas pasirenduo- 
ia dėl piknikų, o užeigoje visados 
radasi ged gėrimai ir mandagus 
patarnavimas. Savininkas Jos. Lep- 
pa. ’ •' •' ■

" 8Snd and KEAN AVĖ.
L*• ■■♦.■t*' 0 * '■•'■it*'-'-
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Apte Musų Moteris. — “Vai
kai Su Ūsais". — Draugijų 
Veikla. “Išeiviai ir Pareir 
viai."

Moterys
Musų vyrai nors kiek dau

giau veikia draugijose, bei 
bendradarbiauja laikraščiuose, 
bet su moterimis tai yra tikra 
beda. Jos niekad neturėjo sa
vo draugijos, kur joms butų 
tekęs pilnas aktyvus darbas. 
Jos nesugeba, nes joms nebuvo 
progų niekur prisidėti prie sa- 
vistovio draugijos gyvavimo.

Bet kaip tas sako; “Geriau 
vėliau, negu niekada0. Taip ir 
pas mus. Jau ir musų moterys 
pradėjo tokiais dalykais rūpin
tis, o ypačiai šiam išjudinimui 
moterų prisidėjo musų “Nau
jienos” su savo “Moterų Sky
rium”. štai jau susitvėrė “Ro
žių ir Lelijų Klubas”. Nors 
kam ir atrodo keistai, bet kaip 
yra sakoma, bile pradžia yra 
padaryta, o pataisymas seka 
vėliau. P-nia Maria Jurgelionis 
man patarė paraginti musų mo
teris, kad mėgintų ką nors pa
rašyti j /‘Moterų Skyrių”— 
Naujienoms. Rašyti gali bile 
moteris ir bile klausimu, nes 
pati p-nia Jurgelionis prirengs 
spaudai raštus; na, ar tikėsite, 
ar ne ir atsirado moterų, ku
rios šį tą parašė. Tai vėl geras 
ženklas. O su laiku galima ti
kėtis, kad mes turėsime gana

11 f) R * Gėlės Mylintiems IIU K A Vestuvėms, Ban- 
! j J 1 [11Ą kietams, Lardo- 
“ ■ • , tuvėms, Papuoši

mams.
GĖLININKAS

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800

I fiVFIKR “:UGT8 LUV£ll\lU Visas Pasaulio

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms. Bankietams

ir Pagrabams.
' 3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314

gabių moterų veikėjų bei ra
šytojų, tik reikia joms padėti; 
tiek draugijos veikloje, tiek 
“svietiškame“ gyvenime, žino
ma, vyrai irgi negali atsilikti. 
Skaitykite, rašykite visi, - kas 
galite ir kitam patarkite.

Vaikai- Su Ūsais
Vaikas tai vaikas, nieko nė

ra stebėtino. Bet atsiranda vai
kų, kurie niekad nesubręsta. 
O tokius ir vadiname “Vaikais 
su ūsais”, štai keletą dienų at
gal kažkoks p. S., nors jau 
apie pusamžį besisukinėdamas, 
surado kulipką-kulką ir norėda
mas pasirodyti, kad nebijo jos> 
paėmęs plaktuką ir vinį pra
dėjo kalinėti tą kulipką. Pa
sekmė ta, kad kulipka ekąplio- 
davo ir laimei tik mažai su
žeidė p. S. Kulipka nudrėskė 
odą apie alkūnę kairės rankos, 
bet galėjo būti blogiau.

Iš Draugijų
Pereitą sekmadienį musų 

vietos draugija Susivienijimas 
Brolių ir Seserų Lietuvių buvo 
surengusi vakarą pagerbimui 
motinų. Vakaras buvo su pro
grama. Programą surengę ir 
išpildė vietos “Rožių ir Lelijų 
Klubas.” Jos pačios sugalvojo 
savo žodžius ir visa veiklą. 
Kaip ten nebūtų, jos stengėsi 
padaryti kuogeriausiai,—buvo 
manoma, kad pas jas yra jėgų 
ir gabumų. Tačiau scenos me
no žinojimo labai ir labai ma
ža. Gerai, kad tik yra energi
jos ir noro, o kada tas yra, tai 
gries su laiku tuos trukumus 
prašalinti. O už gerą darbą ir 
norą reikalinga duoti joms tin
kamą ir užtarnautą kreditą ir 
ačiū!

Šis vakaras buvo rengiamas 
tam, kad daugiau jaunuolių 
patraukus į musų draugijas, ir 
trm buvo pasamdytas geras 
orkestras, nors ir gana bran
giai teko užmokėti. Vakaras 
Vis dėlto “nei^degėl taip,' kaip 
norėta.” Imta įžangos net 40c, 
o to pasėkoje “seni” nenorėjo 
mokėti aukštos įžangos—grįžo 
namo; o jaunuoliai neatvyko. 
Priežastis gal bus ta, kad, va-

[ACME-NĄUJIENŲ Foto]

M

SAN DIEGO — Senorita Maria Arco, kurį dalyvauja to mie
sto meksikiečių kolonijos iškilmėse.

ii ■ ■    . .. ..................... ..      «"."' 1 1 -  *    .................. ..

karo komitetas susidėję iš to- į komįtętą, Abelnai 
kių žmonių, kurie nesugebėjo 
“užkrenkiuoti” — užinteresuoti 
vietos jaunimo: neužtektinai
buvo garsinta tarpe jaunuolių, go gurkšniuųęlami alų ir 
neįtraukta nei vieno jaunuolio jaus skystimėlį”,, ši draugija

MADOS

Na 4776 — Naujoviško pasiuvimo vasarinė suknelė. Sukirptos mie
lus 12, 14, 16, 18, 20, taipgi 32, 34, 36, 38 ir 40 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numeri pažymėti mferą ir aiš
kiui parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 eentų. Gali
te paaių&ti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikią adresuoti; 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St, Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept, 
1739 S. Halsted St., Chicago, 111, 

čia įdedu 15 centų ir prąšau
atsiųsti man pąvyzdj Na......
Mieros .................... per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas U valstija)

yra liuosa nuo religijos ir po
litikos. Didžiausia musų kolo
nijoje, bet dar mums trūksta 
darbininkų tokių, kurie suge
bėtų veikti pagal užsifcriežtA 
tikslą.

Viso mes turime dvi pašal
pos draugijas, būtent: “Drau
gyste Susivienijimas Brolių ir 
Seserų Lietuvių”, kuri yra lais
va, ir “Šv. Antano iš Pądvos” 
katalikigkąJjąžnytinė. Kaip vie
nos taip ir ąntręs draugijos 
tie patys nąriąį. Tankiai atsi
tinka “susikirtimų”—nesusipra
timų ir ginčų narių tarpe. To
kie įvykiai nei vienai nę kitai 
draugijai “neiną į sveikatą”. 
Katalikiška draugija neis lais
vos draugijos pėdomis; o laisva 
draugija negali eiti katalikiš
ku keliu. Šokti ir melstis tuo 
pačiu laiku neįmanoma. “Drau
gystė Susivienijimas Brolių ir 
Seserų Lietuvių” gyvuoja jau 
27 metai, bęt jos progresas ne- 
atatinka tokiam ilgam termi
nui. Jeigu draugija žiūrėtų sa* 
Vo tikslo, ji atsistotų greta ki
tų Chicagos ląisvų-svietiškų 
draugijų, šiuomi noriu draugi
jos nariams pątąrti—nesibartis 
ir nesikoliotis, nes tas jau per 
senas dalykrs, o dirbti pagal 
savo užsibriežtą 'tikslą—konsti-

vakaras 
priėjo silpnai—mažas pelnas; 
nors nekurie nariai gana gau
siai parėmęHvPraleisdami pįni- 

“ro-

JONAS KNIZIK
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

geg. 14 d., 1 vai. po pietų, 
1938 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Lietuvoje.

Amerikoj išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

mylimas 2 podukras:. Pearl 
Einiks ir žentą Feliksą ir Ber- 
nioe Gedrimas ir daug kitų 
giminių. Gyveno 3544 S. Lowe 
Avė. Del platesnių žinių pa
šaukit tel. Yards 6338.

Kūnas pašarvotas randasi 
4605 S. Hermitage.

Laidotuvės įvyks trečiadie
nį, geg. 18 d., 8 vai. ryto iš 
J. F. Eudeikįo koplyčios į šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Jono Knįziko gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Podukros, žentas ir giminės

Laid. Dir. J. F. Eudeikis, 
tel. Yards 1741.

ONA WESSDL
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

geg. 15 d., 9:55 vai. ryto, 1938 
m., sulaukus 36 metų ąmž., 
gimus Jurbarko par. Montvi
lų kaime.

Amerikoj išgyveno 35 m.
Paliko, dideliame nuliudime 

motiną Rozaliją, 4 brolius: 
Solomoną, Prąnciškų, Izidorių 

. ir Juozapą; ,4 seseris: Petro
nę Neimy, Eleną Shaltis, Mor
tą Smith ir Salomiją Grikie- 
tis ir. daug kitų giminių.

Velionė gyveno 4454 S. Wes- 
tern avenuė.

Kūnas pašarvotas randasi 
Lachawicz’iaus koplyčioj, 2314 
W. 23rd PI.

Laid. įvyks treč. geg. 18 d. 
8:30 vai. ryto iš koplyčios bus 
nulydėta į šv. Kazimiero kap.

Visi Ą. A. Onos Węssdl gi- 
’ minės, draugai ir pažįstami 

esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Motina, brolįąi, seserys ir 

kitos giminės
Laid. Pįr. Ląchawicz ir Su- 

nai, tel. Ganai 2515.
............... . iiiiniij

CLASSIFIED ADS.
M I II '1 I......................................... " ■■ !■■■■■■ .

L.........  tj
HELP VVĄNTED—MALĖ 

Darbininkų Reikia
REIKIA rusiško trynėjo Roose- 

velt-Kedzie Bath House, 1137 So. 
Kedzie.

REIKIA patyrusio popierių pres- 
meno ir prie visokio vyriško dar
bo atmatų Jardui, Kreiptis į 1311 
Foster St. Ęvanston, Iii.

FOR RENT—JN GENERAL
________Rendai—Bendrai________
, RENDON bungalow 6 kambarių, 
vandens šildymas, garažas. 7150 
Fąirfįeld. Triangle 0954. M. Paulai- 
tis, 8033 So. Paulina.

2 ūkės, 3000 pigiaus, negu kiek 
vertės yra.

80 ir 78 akerių, viena parsiduoda, 
o kita įsimaino ant Chicagos namo.

Ūkės apie 50 mylių nuo Chica- 
jos, prie vieškelio, beveik nauji 
bydinkai, elektra, maudynės ir la
bai gera žemė. Kreipkitės tuojaųs 
prie
NAMON FINANCE and REALTY 

6755 South Westem Avenue 
Tel. Grovehill 1038

FŲRNITURE-FIKTURE FOR SALE 
- Rakaudaį ir Itaisai Pardayimui

$25,000 Naujų Rakandų Pardavi
mui Nematytomis kainomis—Priei

namomis išlygomis
$100 Importuoti ir Amerikoniški 
kaurai   ,  $15—$20—25 
$150 Amer. Orient kaurai $30—$35 
$135 gražus, nauji parlor

setai      ......... $39—$49
$375 vertės 3 kamb. įrengimas $125 
$600 vertės 4 kamb. įrengimas

de luxe ......................   $175
Atdara vak. iki 9—Ned. iki 5 v. v.

RAPP STORAGE FURNITURĘ 
5746 So. Ashland Avė.

FŲRKLOŲZĘRJO IŠPARDAVIMAS 
Kampinės 6 krautuvėse ir 11 ap- 
artmentų, salė, 3 ofisai, renda $8400; 
originalis morgičius $100,000. Da
bar tiktai $25,000. Terminai.

LOUIS MORRIS & CO.
10 N. Clark St., 4006 W. Division St. 

3585 Milwaukee Avenue

Prie šių draugijų reikalinga 
dar paminėti ir dvi kuopas 
(Susivienijimų), Abi kuopos 
turi tą patį numeri 129 (nuo- 
st;bu!). Viena kuopa yra 129 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje. Pastaruoju laiku gana ne
veikli, seni veikėjai nerangus, 
o kitų nesiranda. Antra Susi
vienijimas Lietuvių Darbinin
kų irgi numieris 129. ši kuopą 
yra valdoma, tvarkoma ir ve- 
drma “kairiųjų”; o šie geresni 
agitatoriai; jie
jiems stovi ant kelio; jie einą 
agituoja, narius verbuoja ir iš 
to pasidaro veikimas ir gyvu
mas. Čia daugiausia darbu bei 
“skymų” teikia p. Jonas Gel
gaudai Jis-^ne jaunesnis už bile 
kitus narius kaip vienos taip 
ir kitos kuopos, bet pas jį yra 
pasiryžimas, energija ir suga- 
bumj.s; o kaip tik 
ląbai trūksta.

Pirmiau gyvavęs 
tuvių Vakarines
Klubas”, bet pradžioje šių me
tų nebegalėjo gyvuoti—susidė
jo krūvon su “Simano Dau
kanto Draugija”,

Kitų draugijų čia nėra. Jeigu 
yra tai bažnytinės. O joms 
pi tik “dangaus karalija” 
neužsimoką laikraštyje nei 
imti/vietos apię jas.
Pasikeitimai

IŠPARDUODAME BARŲ FIK- 
ČERIUS 1938, isokio didžio su 
Čoil Baksais ir sinkom. Taipgi Sto
rų fikčerius dėl bile kurio biznio 
įskaitant svarstykles, registerius ir 
ice baksius. Cash arba ant išmokė
jimo. Pamatykite mus pirm negu 
pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
1Ų15 SO. STATE STREET 

‘CALųmet 5269.

PARDAVIMUI bizniavus NA
MAS ant 63rd ir Califomia Storas 
2, f Ietis ir 2 karų mūrinis gara
žas, beveik naujas. Parduosiu už 
pirmą teisingą pasiūlymą. 
Tel. Rep. 3719 Res. Rep. 3714.

GERIAŲSIS 2 flatų pirkinys. 
$7750.00 arti 65 ir Washtenaw avė. 
Modernas, plytinis, 5-5, virš 10 me
tų amžiaus, frontiniai saulėje, plie
no konstrukcija, įdirbti plumbingai. 
Platus lotas, $1700 įmokėti arba 
mąinyt.

MANOR REALTY CO. 
2532 W. 63rd St. 

Hemlock 8300

nežiūri kas

to kitiems

dar “Lie- 
žvaigždės

AUTOS--TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai: ir■ Trokai Pardavimui

ATEIK j didžiausį naujų ir 
atimtų automobilių išpardavi
mą— tukį, kokio Chicago nėra 
bet kada mačiusi pas—

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY 

ties 1340 West 63rd St.
Virš 300 naujų ir vartotų karų 

bus parduodamą tiesiog publikai. 
Jus galite nusipirkti tikrą 1938 me
tų karą už tik $395 ir 1937 karą už 
tik $295. Ne daugiau. Taipgi se
nesnių modelių karai už taip pi
giai kaip $35.

Nepirkite naujo ar vartoto ka
ro tol, kol nebusi matęs musų 
parodos kambarius. Mes užtikrina
me, kad sutaupysime jums šimtus 
dolęrių, f .

Visi karai turi musų 90 dienų 
garantiją ir 10 važinėjimo bandy
mą. Jums nereikia ir grynų pini
gų, męs priimsime jūsų senąjį kai
po rankpinigius, o jus galite pa
siimti dviem metams išsimokėti.

Nesvarbų kur gyveni, nepra
leisk nuostabios progos.

Atdara kas vakarą iki 9:30 P. M. 
ir visą dieną sekmadienį.

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

1340 West 63rd Street 
ties Loomis.

5 KAMBARIŲ Dutch Bungalow 
naujai dekoruotas, miegkambariai 
viršuj, stiklų apdirbti porčiai, skry- 
nos.įgražus meismentas, suros, page
rinimai, gatvė išgrįsta, kampinis lo
tas, Mount Greenvvood sekcija. 
$2500, arti mokyklų. Skubėkite. 
Šaukit savininką. Beverly 4357, An
trašas 11262 South Drake.

RIVERSIDE vištų ūkis ir peryk
la su viskuo ir stakas ir įrankiai. 
George Fuhs, Proprietor, Nekoosa, 
Wisconsin.

SCHOOLS AND INSTRUCTIONS 
Mokyklos ir Pamokos

UŽDARBIAUK BESIMOKINDA
MAS AUTO MECHANIKO amatą. 
Body, fender, praktiškas šapos dar
bas; gana darbo. Federal Auto En- 
gineering School.

2040 Washington Blvd.

MOVING AND EXPRESSING 
Perkraustymas ir Važtaia

APLAMAS HAULING, muvi- 
nimas ir tolimos vietos, piknikai 
ir išvažiavimai. S. SOKOLOWSKY, 
10632 Edbrooke Avė. šaukti Pull- 
man 4621.

BUSINESS SERVICE 
______ Biznio Patornavimas______  

Tel. Victory 4965. 
STQGDENGYSTĖ IR BLEKOS 

DARBAI
35 metai bizpy, turi pilną apdraudą 
už darbus. Lengvus išmokėjimai, 
jei norite.
BRIDGEPORT ROOFING AND 

SHEET MSE CO. 
3216 So. Halsted Street.

rū
tai 
už-

Dviejų Metų Mirties Sukaktuves

V - ?

Kazimiero ir Margarietos Manailių po tėvais Gruzdaitės, kurie 
mirė gegužės 16 d., 1936 metais ir tapo palaidoti lietuvių Tau
tiškose Kapinėse gegužės 21 d.

Lieka nulįudę,
Abeji tėveliai, broliai, sesutės ir giminėsė

Kazimiera^ mirė sulau
kęs 27 metų amžiaus, o 
Margarieta 25 metų, abu 
gimę Chicagoj. Abu paliko 
savo mylimus tėvelius, bro
lius, ’ sesutes, tetas, dėdes 
ir gimines.

Nors praėjo jau dveji 
metai, bet musų širdies 
skausmai liko tie patys. 
Mirtis ta nelaiminga atsky
rė jus nuo musų ir paliko 
tik tuštybę ąnt visados. O 
mergelė tu musų brangi 

slegia tavę šalta žemelė, gi tavo motinėlės,- tėvelio įr sesutės di^ 
džiausiąs širdies skausmas. , x ‘

Šiomis dienomis musų kolo
niją apleido Jurgis Jokubaus- 
kas, šeimyna išsikraustė į 
Brįdgeportą, 3541 So. Halsted 
&tr., kur tą vietą nusipirko 
jam prieinama kaina, Ponąs 
Jokųbąuskas yra . pirmininkąs 
“D, S, B. S, L,” draugijos.

“Vieną šeimyną praradom, 
;t gavom kitą—tai p. Petrau- 
lo kepyklą, kuri kiek laiko 
/vavo kaipo antras skyrius 
arąuette Pąrk kolonijoje, 
omis dienomis p. Petrauskas 
jrkėlė savo duonkepyklą iš 
arųuette Parko, abi kepyk- 
s sujungė krūvon ir darbuo
ti 48 kolonijoje.
ailinkim Koloniją

Vasaros ląikas ... kur jis?....
žmonės

1935 Dodge 4 durų kaip naujas 
touring sedan, mažai vartotas. 
CENTRAL AUTO SALES & SER.

3207-9 So. Ųalstęd St.
414 JĮžFflL'Ą ffUfflBĮUt'.IĮLį'.TjJĮyijjUĮHt 

BUSINESS CRANCES 
Biznio Progos

Pardavimui gerai išdirbtas taver
nas. Aukuoja. Priežastis—liga. 2651 
W. 59 Sįt.

PIRMOS RŲŠIES JUODŽEMIS dėl 
gėlynų ir žolynų specialiai sumaišy
tas su durpenls ir trąšomis. Parduo
dam bušeliais arba vežimais. 1 bu
šelis 25c; 5 bušeliai $1.00; 15 buše? 
lių $2.50. Jei pirksite daugiau kaip 
vieną bušelį už pristatymą nemo
kėsite, 
iki

Ofiso valandos 7 vąL ryto 
10:30 vakare.

CHARLES GAVCUS 
6100 So. State Street 
Tel. Wentworth 7942.

FINANCIAL
?inansai-Paskolos

BUSINESS—TQ RENT 
Bizniai Rendai

RENDON TAVERNAS su visais 
įrengimais. Renda pigi. Tarpe di
delių dirbtuvių, arba mainysiu į 
bungalow ąr 2 flatų namą. 4300 S. 
Wood St. Lafayette 5132.

...JEIGU REIKIA PINIGŲ...
Kreipkitės į Naujienų spulr 

ką. Duodame ant pirmų mort- 
gičių lengvais išmokėjimais. 
Lithuanian Building Loan and

Savings Association 
1739 So. Halsted Street

ijas .. . bprrrr, Bet 
jpąiso šįo šąlto vėjo. Nes žino, 
d jis yra tik laikinis, o kai- 

> toksai negal žmonių nugąz- 
ntj, Taigi šiuo metu dauge

NAUJAS PLANAS LAIDO
TUVIŲ PINIGAMS 

$JOQ iki $5,000
Umųs Pinigai Dabar Gatavi Nu

kentėjusioms šeimoms 
ELLIS PLANAS

Jei sunku su pinigais šeimoje 
mirties valandoje, tai pasiūlome 
paprastą tiesiogį planą, kad jums 
padėti. Pinigus galite gauti tuo
jau drabužiams, bažnyčios pa
tarnavimui, laidotuvių išlaidoms 
ir t. t. Jūsų Laidotuvių Direkto
rius gali už jus visas smulkme
nas sutvarkyti. Tik paklauskite 
jo apie Ellis planą.
33 LaSąUeL Si ^Fr^tin *1593

į.^.- i,.....

CLASSIFIED 
SKELBIMUS 

“N.” RAŠTINE PRIIMA
KASDIEN NUO 8 V. RYTO 

IKI 
7:80 VAL, VAK.

Sekmadięniais nuo 9 ryto iki 
1 popiet ir nuo 4 iki 7:30 

vai. vakaro.
TeL CANAL 8500

lis žmonių dabina savo namus, 
taiso, malė vo j a, kad atrodytų 
kuogražiausia. Tai yra geras 
ženklas. įmonės nori, kad 18 
koloniją atrodytų kųopuikiau- 
sia; o žmogus pats tiktai gali 
koloniją pakelti ar nupėdinti. 
Taisykime, dailinkime savo ko
loniją, Busime dailesni ir duo- 
sime kitam užsidirbti ant “byn- 
zų.” Bynsas

“NAUJIENŲ”
GEGUŽINĖ 

BIRUTES DARŽE 
Gegužės 22 d. 1938

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmų Morgičių Chicagoje ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metų.
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Canal 8887

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO

PELNINGIAU 
PARDUOTI

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musą apgarsinimų kainos 
prieinamos. Už pakartoji
mus duodame reni nuo
laida.
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KONVENCIJA
RISIS OLSON

kada debesys prasi

taikytis
teismuose yra

kad

TAUPYKIT KUPONUS

nu

1742
WINGUjSS

Tai naujos rųšies autožyras (lėktuvas, kuris gali tiesiai j orą pasikelti)

Conley paskutiniu laiku la
bai pasižymėjo, ir tikimasi, kad 
ir šj kartą jis išeis laimėto-

ROTOR BLADES 
20 FEET LONG

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.
1739 So. Halsted SU Chicago, I1L

Paskutinis sudiev 
Ančiutei

“May Time Frolic 
Garsaus Vardo 
Lietuvaičių

No. 1742—Mėgstąs kauras. Pamatinę dalį padarykit rudą, 
gėles lilijavas ir žalius lapus.

yra 
yraĖdward

kuris likoJąjteštuotas ry-

Kur ir kokie daiktai bu 
vo Vartojami Kaip 

Pinigai?

Pirkite savo apielinkėis 
krautuvėse į

šiandien White City arenoje 
Jacky Conley, smarkus 

Jo oponentas

brangesni, ■ negu

oratorius. Jo kalba truko apie 
vieną vi landą. Netrukus po to 
antroji -sesija užsidarė.

Tai tiek drg. Kairis pranešė 
apie pirmąsias sesijas. Nėra 
abejonės, kad pk.tesnį prane
šimą iš konvencijos jis pada
rys grįžęs atgal į Chicago.

Milionierius ves 
savo slauge

pasiekti tėvynės
— R. Š.

risis
Bostono ris’ 
bus Olaf Okon, pagarsėjęs šve 
dų imtyninkas ir tikras milži 
nes.

Murray pasakė nepaprastai 
įspūdingą ir turiningą kalbą. 
Jis tiesiog žavėte žavėjo klau
sytojus. Juo labiau, kad jis yra 
nepaprastai iškalbus ir geras broliai ir seserys, ateikit

Chicrgos Dearborn stotyje 
dainininkė Akvilė Ančiutė šeš
tą valandą vakare susijaudinus 
sakė sudiev savo draugams, ku
rie ją. išlydėjo. O čia buvo jos 
giminės Gasparaičiai, Balsiai, 
Vaitiekūnas ir draugai ponia 
Firantienė, Edgardas Firantas, 
Vanda ir Jonas Byanskai, po
nia Mikolaitienė, B. šniukas ir

kyli apie musų vietinių teismų 
netikusią tvarką ir negeistiną 
sąstatą. Bet iš to, ką čia užmi
niau, gali būti aišku, kodėl aš 
patariu lietuviams nesibylinėti 
musų civiliuose teismuose.-

Kur lik galima, reikia vengti 
bylų teismuose. Visuomet, viL 
suomet yra daug geriau susitai-

Gegužio 13 dieną p-lė An
čiutė jau buvo ant laivo Geor- 
gic ir žiurėjo į pranykstančius 
tolumoj Nexv Yorko dangorai
žius.

Laimingi i
— Lietuvos.

Čia nutraukta trijų metų mergaitė 
Luke ligoninėje, su žydinčių alyvų bukietu. Gerų 
alyvų šakelės buvo patiektos tūkstančiams ligonių Chicagos ligoninėse

Advokato patari 
mas: neikite į 
teismą

dar
v • 
SIU

Mėnulis 
nuo 3:18

Tapo paskelbta, kad inilio- 
nierius’ Harold F. McCormick, 
kurio didelės ūkiškų padargų 
dirbtuvės randasi Chicagoj ir 
kitur, neužilgo paims sau už 
pačią savo slaugę (nursę), ku
ri jį aptarnavo ligoje. Ta slau
gė yra panelė Ada Wilsoniutė 
iš Los Angeles, Galifornia. Ji 
taipgi buvusi slaugė artistei 
p-lei Jeane Ilarlovvaitei, kada 
ji sirgo.

Ponui MeCormickui vedybos 
nebėra naujiena. Jis yra du syk 
vedęs ir du syk divorsą gavęs. 
Kuomet p-lė Wilsoniutė jam 
tarnavo, jis sirgo širdies liga ir 
turėjo artritis.

Vestuvės įvyksiančios už ke
leto savaičių Kalifornijoj.

Buvo pristatyt: s kalbėti New 
Jersey senatorius Wm. H. 
Smathers. Tai gana pažangus 
žmogus, kuris pasakė itin ge
rą kalbą. Paskui kalbėjo pats 
Hillman. Kalbėjo apie pusant
ros valandos laiko. Tenka pa
sakyti, k:d jis yra nepapras
tai geras kalbėtojas: jis visa
da turi ką nors įdomaus papa
sakoti. Turėjau progos ne vie
ną jo k: Ibą girdėti, tačiau 
šiuo atveju jis pasakė tikrai 
nepaprastai gerą kalbą, nušvies
damas tą pažangą, kurią pr- 
d »rė organizuoti siuvėjai visa
me krašte. Juo kalba pinndji 
sesija ir pfsibaigė apie 2 vai. 
po pietų.

Antradienį, 10 vai. ryto, pre
zidentas Hillman’as atidarė an
trą sesiją ir paskyrė kelias ko-' 
misijas. St: iga pasigirdo nepa
prastos ovacijos. Visi sužiuro
me. Štai, eina moteris dviejų] 
poliemonų lydima 
kad tai Darbo sekretorius Per- 
kins. Kai prezidentas ją prista
tė delegatams, tai buvo sukel
tos tiesiog tokios ovacijos, ku
rias sunku sau ir -sivaizduoti. 
Tos nepaprastos ovacijos tru
ko rpie penkiolika minučių. Po 
to Miss Perkins pasakė itin ge
rą kalbą, kuri truko apie vie
ną valandą laiko.

Dar nebuvo ji visai baigusi 
kalbėti, kaip ir vėl pasigirdo 
tokios ovacijos, nuo kurių lai
kinį ir apkursti galima. Pa
sirodė žilas augaluotrs žmogus. 
Tai buvo Philip Murray, plie
no darbininkų unijos preziden-

pasiekia pasibaisėtinos 
iš kurios bent keletą

didžiausių bankų butų buvę
galima pastatytą Tie pinigai j pats patars, nors ir mažiau jam Indai yra aukščiausios rūšies ir daug 
šiandien randasį politikierių į bus iš to uždarbio. mokėsit Naujienoms su kuponu. Išsikirpkit kupęną šiandien ir
kišeniuose. O tas^šąskaitas pa- Adv. Kl. Jurgelionis. ' pradėkit rinkti gražius šešiems arba 12 asmenims setus.

JUODEIKIAI. — šiame kai
me tyvuliuoja didelis prūdas 
To prūdo savininkas yra Svir- 
tunas. Svirtuno prūdas 
apie 30 ha ploto. Prūdas 
apaugęs įvairiais medžiais, 
prūdą kiekvienais metais 
skrenda po 10—12 gulbių, bet 
šiais metais atskrido net 80 
gulbių. Be to, šiame prūde yra 

ir daugybė kitokių paukš- 
Svirtunas šiame prūde yra 
užveisęs daug įvairių rų- 

žuvų.

Programas busiąs margas ir 
linksmas su Pirmyn choru, su 
durų prizais, su šaunia muzi
ka ir *tt. šiame Garsaus Vardo 
Lietuvaičių vakare “geras lai
kas” užtikrintas visiems. O už 
tą visą smagumą jus turėsit 
užsimokėti tik kvoterį. Taigi,

IŠ LIETUVOS
ATSKRIDO 80 GULBIŲ

Naktį gegužio 14' dieną bu- 
1 vo pilnas ir ilgas mėnulio už
temimas.’

Bet apie vidunaktį virš Chi
cagos pradėjo rinktis debesiai. 
Viltis pamatyti užtemusį mė-» 

inulį m žėjo. Vienok tuketan- 
Ičiai žmonių nėjo gulti arba iš- 
* lipo iš lovų apie 2 vai. ir žiu- 
Įrejo į dangų.

Žemės šešėlis puolė ant mė- 
(nulio ir, nukirto jam dalį jo 
(šypsenos veide. Bet tuo laiku 
debesys jau sudarė nepagei
daujamą uždangą tarp žemės 
ir mėnulio.

žmonės nuo stogų ir iš auto
mobilių kantriai laukė nors pro- 
švaiščių. Kaikur ir kaikam pa
sisekė pamatyti pusiau užte- 
musj mėnulį nors trumpai va- 
landėliai, 
skirdavo

“NAUJIEM” 
GEGUŽINE 

Gegužės 22 d. 1938

džia svarbesnes ir didesnės* pi- 
nigiškos vertės bylas. Tačiau ir 
jie nėra liuosi nuo politikierių 
įtakos. Skirtumas tėra toks: į 
municipalį teisėja gali padary
ti įtakos paprastas “komitima- 
nas”, o į Superior ar Circuit 
teismo teisėją didesnis1 partijos 
bosas, šie teisėjai nuo 1932 
metų, pavyzdžiui, beveik be jo
kios egzaminacijos patvirtina 
kasmet ar kas pusė metų mil
žiniškas politiškų advokatų są
skaitas už menką darbą, kurį 
jie buk atlieka vesdami užda
rytų bankų bylas. Tos politiš
kų advokatų sąskaitos į keletą 
metų 
sumos

Dar viena patriotiška drau
gija stengiasi pagelbėti Pirmyn 

Pa^įfpfĮę, chorui nukeliruii Lietuvon. Tai 
I Garsaus Vardo ,Lietuvaičių Mo
terų ir Merginų draugija.

Tos draugijos sekretorė po- 
,nia B. Jasinskienė praneša, 
i gegužio 22 dieną draugijos na- 
įrių rūpesčiu bus surengtas ypa- 
įtingas vakaras — May Time 
Frolic. Tai tik musų moterys 
ir mergaitės moka toki pasi
linksminimą surengti. Visas 
vakarėlio pelnas eisiąs Pirmyn 
choro kelionės Lietuvon para
mai.

buvo pilnai užtemęs 
iki 4:09 vai. ryto. 

Užtemimas prasidėjo 12:44 ir 
pasibaigė 6:43 ryto. Užtemimas 
buvo matomas (ar turėjo bū
ti matomas) beveik visoj Šiau
rinėje Amerikoj. Pietinėj Ame
rikoj užtemimas nebuvo pil
nas.

kurio metinės pajamos 
daugiau $1200 į me- 

apeliacija yra nepakelia- 
O net ir labai turtingais 

žmogui butų nepakeliamas da
lykas* apeliuoti kokį nors vie
tinio apskričio teismo nuo
sprendį iš uždaryto banko by-

kad jie “mėg- 
bylinėtis, ar yra priversti 

.Faktas 
po teis-

\ [ ACMEyNAUJIENŲ Foto 1

Sharleen Anchiutė, kuri yra ligonė St. 
žmonių pastangomis žydinčios

bylinėtis, tai hesvarbu 
yrh, kad jie “tamposi” 
mus. t

Visiems betgi yra žinotina, 
kad teismuose jie nieko neat
siekia, arba mažai ko atsiekia. 
Ir “išlošęs” bylą žmogus tik
rai yra pralošęs. Kas iš to, kad 
vienas iš jų “ant savo pasta
tė”? Jis tik be reikalo laiką 
gaišino ir pinigus leido.

Antras visiems žinotinas da
lykas1 yra tas, kad “jieškoti 
sybės”. Chicagos teismuose 
gana rizikinga. Aš nesakau, 
kad čia niekad negalima “su
rasti teisybės”. Bet sakau tą, 
kad “teisybės suradimas” per 
teismus dažniausia kaštuoja ga
na didelės sumos1 pinigų. O 
tas neapsimoka, ypatingai “ma
žose” bylose, kurios nesiekia 
daugiau tūkstančio dolerių.

Mažesnės bylos turi būti įne
šamos į Municipalį teismą, šis 
teisinas teoretiškai yra “bied- 
nųjų” teismas. Daugiausia čia 
yra bylų, kurios* nesiekia dau
giau $200. Kaip teisėjas 
sprendžia tas bylas, 1 taip turi 
būti ir gerai. Niekur toliau ne
begalima pasiskųsti, nes dėl 
šimto ar dviejų šimtų dolerių 
.neįmanoma apeliuoti. Todėl, 
kad apeliacija gali atseiti du 
syk tiek.

Mažoms byloms spręsti dėl 
šitos priežasties turėtų būti la
bai geri teisėjai, kurie atsi
žvelgtų, kad žmogus1 mažos 
bylos neteisingą nuosprendį ne
galės apeliuoti. Vienok taip nė
ra. Municipalio teismo teisėjai 
bent dabartiniuoju lajku nėra 
geriausi. Daugelis jų yra “poli
tikieriai” arba dar blogiau — 
nolitikierių klapčiukai. Labai 
dažnai jų nuosprendžiai yra 
nolitikierių įtakos padiktuoti. O 
kada taip yra, tai jau “good 
bye” teisybė.

Superior ir Circuit teismų 
teisėjai yra geresni. Jie spren-

Pasaulis ne visada turėjo 
vario, sidabro ir i ukso pinigus, 
o banknotai, vekseliai ir čekai 
—tai vis naujoviški išradimai. 
Įvairiuose kraštuose žmonės 
senku vartojo įvairius daiktus, 
kaip monetas: Anglijoje varto
jo kaip pinigus ciną, Romoje 
ir Vokietijoje—galvijus, Rusijo
je—platiną, Škotijoje—vinis,
Azijoje totorių kraštuose—ar
batą, Afrikoje—jurų lukštus,
Amerikoje Virginia valstybėje— 
tab: ką, šiaurės Amerikoj—in
dėnų karolius “wampum”, va
karų * Indijoje—cukrų, Meksika 
—muilą, Kinijoje—žiurkių • uo
degas, Spartoje—geleži, Kar-
tagoje—odą, Burmoje—šviną,
Kinijoje-—Šilką, Etiopijoje—
druską, anglo-saksuose—*ver-
gus, Newfoundlande—žuvį, Por- 
tug: Ii j oje—šiaudus 
se—banginio dantis—Kanadoje 
—lošiamąsias kortas. ■V’
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DUBELTAVOS RISTYNėS
Kitą trečiadienį, gegužės 18 

d., Rainbo Fronton r.renoje 
(Lawrence ir Clark) bus, kaip 
sakoma, dubeltavas imtynių 
numeris. Dalykas tokis, kad 
imsis dvi poros pasižymėjusių 
ristikų. Būtent, Jc.ck Conley 
persitikrins .su Jack Brown;. o 
Rudy Kay su Walter Palmer.

Ir tai dar neviskas: be jų, 
risis kelios poros mažiau žino
mų ristikų.

[AcAl^AUJiENŲ Foto]
NE W ARK, N.#. —'

Holle,
šium su savo rn^tužėės Sophie
Kujat nužudymu,^?'

tvirtino politikieriams atsidavę 
teisėjai. Be abejo jie žino, kad 
tai žmonių sutaupyti pinigai 
taip yra aikvojami.

Aš tikiu, kad jei ne visuo- 
niet tai dažnai teisybę galima 
surasti, einant su apeliacija į 
augščiausią valstybės teismą. 
Bet kad ir mažiausios bylos 
apeliacija gali atseiti penketą 
šimtų dolerių. Paprastam pilie
čiui 
nesiekia 
tus. 
ina

Pereitą savaitę Amalgamsted 
*CTo»thing Workers of America 
laikė savo konvenciją Atlantic 
City, N. J. Iš Chicagos toje

KuXMenulio užtemimo 
agentas ir Chicagos Lietuvių’j. • • nlnm
Draugijos prezidentas. Apie pir-’ Idip 11 llvllldlvlil 
mąsias konvencijos sesijas jis 
rašo maždaug taip:

Konvencija : ts.’darė pereitą 
pirmadienį apie 10 vai. ryto. 
Atidarė ją Philip Rudich ir pa
kvietė Hillmaną, kad konven
ciją vestų. Konvencija vyko 
Ritz-Carlton viešbučio svetai
nėje, kurioje į atidarymą susi
rinko apie 2,500 žmonių. Ta 
salė gal yra viena gražiausių 
visame p šaulyje. Be to, kon
vencijos proga ji buvo nepa
prastai išpuošta. Susidarė tik
rai kažkoks jaudinantis įspu-

Advokatas Jurgelionis reko 
menduoja

Lietuvių bylų 
daugybė.

Ar tai reiškia,

vienai ir kitai pusei daugiau 
patenkinimo, negu abejotina 
taika, kokios su didelėmis iš
laidomis atsieksit per teismą. 
Jeigu negalit patys susitaikyti, 
nueiki t paš gerą advokatą ir 
prašykit, kad jis* jus sutaikytų. 
Neprašykit, kad jis jus į teismą 
vestų, jeigu to galima išveng
ti. Geras advokatas jums tą liko

UŽ MAŽUS PINIGUS ĮSIGYSIT GRAŽŲ:IR 
BRANGU INDEI SETĄ

Kasdien per savaitę laiko, nuo šeštadienio iki šeštadieniui 
Naujienose tilps skirtingos rūšies kuponas. Su tuo kuponu 
gausit kupone pažymėtus indus.

DAR TURIME INDŲ PAŽYMĖTUS PIRMESNIUOSE 
KUPONUOSE

Kas nori gali dar pradėti taupyti sau puikius, tikru auk
su paauksuotus indus, tik PASISKUBINKIT, nes mažai jų be-
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